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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La recollida i el tractament  de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els 
encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del 
sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació.
En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament el 
preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut 
d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. 
Aquest programa dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la 
protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de 
Catalunya (Administració de  la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a 
Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general.

Descripció detallada de la necessitat: 

La recent aprovació del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), que serà aplicable a partir del 25 maig 2018, comporta un esforç de divulgació i difusió en la ciutadania en 
general i a la resta d'entitats del sector públic català en particular. 
El nou Reglament inclou entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del 
dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveu  
qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes 
socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol. 
El Reglament europeu preveu que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal 
comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Es crea la figura dels delegats de protecció de 
dades, com a persones responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa de protecció 
de dades de caràcter personal. 
L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera  
s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és 
el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que quan es tracti de 
difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal 
de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir. 
Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT, es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió del 
dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar 
la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. Amb l'aprovació del nou Reglament europeu, l'APDCAT ha de reforçar la seva tasca 
divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal. 

Marc regulador del programa:
Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei 
orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT 

Missió 
Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament de 
dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el 
foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una societat 
de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Dotar de suport financer a l'APDCAT en la seva tasca de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en el foment i promoció del 
coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE2.5) 
 1. Dotar de suport financer a l'Autoritat Catalana de protecció de dades 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.084.352,13

2 Despeses corrents de béns i serveis 715.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00

6 Inversions reals 15.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 6.000,00

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.820.352,13

Llocs de treball pressupostats del programa 36
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

El detall de les actuacions més destacades, el béns i els serveis cal consultar-ho a la memòria del programa 111 del centre gestor 7095 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00

3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.759.302,13
6 Inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 15.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.774.302,13

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 1.Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i empreses 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Un país que vol ser competitiu econòmicament i socialment just necessita dotar-se d'una Administració orientada a la ciutadania, persones i empreses,
que actuï amb transparència, que sigui èticament responsable i que impulsi i promogui la innovació, sota els principis d'eficàcia, eficiència i rendició de 
comptes.
La reforma de l'Administració és necessària i cal contextualitzar-la en la cultura i l'entorn socioeconòmic i polític del país, atès que una Administració 
que no s'actualitza i modernitza constantment  deixa de ser útil perquè deixa de complir amb el seu objectiu últim que és garantir uns serveis públics de 
qualitat. Per això, és necessari dur a terme una sèrie de mesures que sota els principis de transparència, ètica, professionalització i innovació giren al 
voltant dels tres motors de canvi: capital humà, empleats públics i funció directiva; organització, estructura i models de selecció i provisió; i simplificació 
de processos i administració electrònica. 
D'altra banda, el programa fa front a la necessitat de donar suport a les unitats departamentals i a les entitats adscrites pel que fa a la prestació dels 
serveis d'administració general, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient. 

Població objectiu: 
El programa incideix, tant directament com indirecta, en el conjunt de la població de Catalunya. En un àmbit més específic, també s’adreça al conjunt 
de treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La reforma de l'Administració és un objectiu prioritari del Govern, tant pel que fa a programes concrets dirigits a la simplificació d'estructures i 
procediments, com de la racionalització del sector públic. 
Per Acord de Govern de 9 d'abril de 2013, es va crear el Programa per dur a terme el procés de racionalització i simplificació del sector públic 
instrumental de la Generalitat de Catalunya, el resultat del qual va ser una reducció del 30% d'entitats del sector públic, respecte a l'inici de l'anterior 
legislatura. Per això cal continuar amb l'estratègia marcada per l'Acord de Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al llavors Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del Pla de reforma de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, així com fer el seguiment de la implementació de les mesures que se'n deriven, avaluar-les i retre 
comptes dels resultats assolits, i que té com a objectiu construir i consolidar models organitzatius i procediments que assegurin, en l'Administració 
catalana, el conjunt de valors d'eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de 
subjecció a l'ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat. El programa ha de dotar els recursos necessaris per fer front a les actuacions previstes 
al Pla. 
D'altra banda, el Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha establert 
una distribució de funcions que afecta aquest programa pressupostari, en tant que haurà de fer front a les despeses derivades de la planificació i la 
logística per al correcte desenvolupament de les proves selectives d'accés a la funció pública que es gestionen ara mitjançant la DG de Funció Pública.
Per últim, cal treballar en la millora contínua del conjunt d'actuacions que donen suport a la gestió de les diferents unitats departamentals, que faciliten  
la coordinació, la funcionalitat de les diverses unitats directives i la qualitat dels serveis prestats. En aquest sentit, es continua incidint en l'adopció de 
mesures destinades a la contenció i a la racionalització dels recursos destinats a despeses corrents i serveis en general i, de manera especial pel que 
fa a la despesa de lloguers d'edificis. 
En l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, s'incideix en l'aplicació de criteris que obtinguin la màxima eficiència. 

Marc regulador del programa:
Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Acord del Govern, de 3 de 
juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls 
definitiu del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

Missió 
Optimitzar la direcció i l'administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats 
de l'agrupació per tal de facilitar la coordinació i l'assoliment dels resultats de la resta de programes finalistes, així com fer el seguiment i avaluació de 
les mesures del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, per tal d'assolir una Administració transparent, 
de funcionament eficient  i integrada per professionals d'alta capacitat tècnica i compromesos amb el servei públic, per tal d'optimitzar els recursos 
econòmics que li assigna la societat per dur a terme la seva activitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració (OE1.1) 

1. Dissenyar i desenvolupar un marc institucional d’integritat, així com fomentar la implementació de les cartes de serveis, mitjançant la 
realització de 6 accions formatives i de divulgació. 

2. Realitzar 2 auditories administratives com a base per a institucionalitzar l’avaluació de les entitats del sector públic i les auditories 
administratives. 

· Establir mesures de foment de la innovació en l'activitat de l'administració (OE1.2) 
1. Dissenyar i avaluar la formació necessària per acreditar un mínim de 30 persones com a agents d’innovació en els diferents departaments 

de la Generalitat de Catalunya. 
 2. Augmentar un 15% el nombre de pràctiques d’Innovació publicades a la InnoTeca. 
 3. Realitzar 4 sessions de transferència sobre pràctiques d’innovació per fomentar la transferència de coneixement. 
· Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en 
polítiques socials (OE1.3) 
 1. Implementar 4 mesures en matèria de professionalització de recursos humans. 

2. Convocar 7 processos de selecció de personal per a l’accés de treballadors públics altament qualificats per al desenvolupament de les seves 
funcions.

· Optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.4) 
1. Dissenyar i implementar una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l’Administració de la 

Generalitat. 
2. Minimitzar els efectes de les reestructuracions departamentals, vetllant per la racionalització del nombre d’unitats directives, òrgans actius, 

àrees funcionals i unitats laborals. 
· Desplegar les bases de la direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE1.5) 
 1. Tramitar l’avantprojecte de llei de direcció pública professional. 
· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.6) 
 1. Mantenir una mitjana mensual de 700 e-valises. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'auditories organitzatives del sector públic Nombre OE1.1 0,00 2,00 2,00

2. Disseny d'una aplicació corporativa de gestió de la informació 
relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la 
Generalitat 

Sí(1)/No
(0) 

OE1.4  1,00 1,00

3. Implementació d'una aplicació corporativa de gestió de la 
informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la 
Generalitat 

Sí(1)/No
(0) 

OE1.4  1,00 1,00

4. Nombre de persones acreditades com a agents d'innovació Nombre OE1.2  30,00 30,00

5. Aprovació de l'avantprojecte de llei de direcció pública 
professional

Sí(1)/No
(0) 

OE1.5  1,00 1,00

6. Nombre de mesures implementades en matèria de 
professionalització

Nombre OE1.3  2,00 4,00

7. Nombre de sessions de transferència de coneixement sobre 
pràctiques d'innovació 

Nombre OE1.2   4,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 21.690.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.335.960,83

3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 783.382,10
6 Inversions reals 655.793,50

7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 39.475.136,43

Llocs de treball pressupostats del programa 474
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.6) 
 1. Mantenir una mitjana mensual de 700 e-valises. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Mitjana mensual del nombre d'e-valises Nombre OE1.6 500,00 700,00 700,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dissenyar i implementar tràmits i serveis electrònics. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 21.690.000,00

2 Despeses corrents de béns i serveis 8.204.413,83
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 308.440,00

6 Inversions reals 655.793,50
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 30.868.647,33

Llocs de treball pressupostats del gestor 474
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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Amb el programa es fa front a l'organització i la gestió dels processos electorals i de les consultes populars que siguin competència de la Generalitat 
de Catalunya. 
L'objectiu és gestionar aquests processos de la manera més eficient possible. Per assolir l'alt grau d'eficiència desitjat és necessari revisar 
contínuament els procediments, detectar-hi deficiències o problemes, definir les solucions alternatives, introduir-hi millores en la gestió (algunes de les 
quals passen per l'automatització i implementació de més tecnologia), proposar altres tipus de millores (com per exemple modificacions normatives) i 
produir i difondre una informació accessible, transparent i de qualitat en l'àmbit dels processos electorals i les consultes populars.

Població objectiu: 
La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya, la qual és destinatària de les millores en l'organització i en la gestió dels processos electorals i 
consultes populars. Així mateix, és la ciutadania la interessada potencial en la informació i la recerca en matèria electoral que duu a terme l'Àrea de 
Processos Electorals i Consultes Populars. 

Descripció detallada de la necessitat: 

D'acord amb la missió del programa, es treballa per millorar la gestió i organització dels processos electorals i consultes populars. Es treballa en la 
creació d'aplicacions i registres específics i en la introducció de millores tecnològiques per facilitar la participació, la identificació de les adaptacions i, 
fruit de l'experiència dels darrers processos, es perfeccionen les aplicacions existents, com el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+) i s'avança en 
la  implementació del vot electrònic. En aquest àmbit, es treballa en la definició de les línies d'actuació i mesures concretes per implementar el vot 
electrònic dels catalans residents a l'estranger, en base a l'Acord GOV/43/2016, ja que aquest col·lectiu, amb el procediment vigent, ha de fer front a 
greus dificultats per exercir el seu dret de sufragi actiu en les eleccions. 
L'objectiu és que el vot electrònic esdevingui una eina per remoure aquestes dificultats. 
A més, es realitza una anàlisi i revisió continuada dels últims processos electorals que ha de permetre introduir millores procedimentals i 
administratives en totes les etapes de la gestió dels processos. 
D'altra banda, cal donar el suport i establir la coordinació que requereixin altres processos que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a 
qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya o fins i tot fora del seu àmbit: eleccions estatals, col·legis professionals, consultes populars 
locals i altres formes de participació als ajuntaments, consolats d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres. 
La informació és un element fonamental per tal que l'organització i la gestió dels processos electorals i les consultes populars es dugui a terme d'una 
manera eficient. Per una banda, es necessita que els altres actors que intervenen en els processos (ajuntaments, consolats, Oficina del Cens Electoral, 
juntes electorals...) disposin de la informació precisa i detallada dels procediments i de les millores implementades respecte a processos anteriors. I, 
per  altra banda, és indispensable que la ciutadania tingui accés a la informació necessària per participar i per exercir els seus drets de manera clara i 
àgil. Per últim, també en aquest àmbit, s'ha de dur a terme el processament de la informació històrica de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes 
Populars, l'explotació i la publicació d'aquest coneixement per fer-lo assequible i transparent per a la ciutadania. 

Marc regulador del programa:
L'Estatut d'autonomia de Catalunya i el bloc de normativa electoral i d'estructura territorial: Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, Decret 
legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, Llei 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del 
referèndum, Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum, Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana. Decret 56/2016, de reestructuració del Departament de GAH. Acord GOV/43/2016, de 5 d'abril, pel qual es defineixen les línies 
d'actuació del Pla d'acció per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger. 

Missió 
Planificar, organitzar i executar els processos electorals i consultes a Catalunya i fer recerca en matèria electoral, mitjançant recursos propis o en 
col·laboració amb altres organismes i institucions, amb el doble objectiu de facilitar als poders públics responsables en aquests àmbits el 
desenvolupament de les funcions que tenen encomanades i oferir el coneixement a tota la ciutadania, principalment a través del web del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i altres canals de difusió (telefònic, correu electrònic, dades obertes,...)
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la gestió dels processos electorals i consultes, i la difusió d'informació (OE2.4) 
 1. Mantenir en un 80% el percentatge assolit en la implementació de recursos electrònics en el procés electoral. 

2. Assolir l’actualització, el manteniment i l’explotació del 100% de les dades electorals i de les consultes populars en la plataforma JAVA i en la 
resta de canals de difusió. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de propostes d'incorporació de millores d'actuacions 
tecnològiques en el procés electoral 

Nombre OE2.4 2,00 2,00 2,00 1,00

2. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral Nombre OE2.4 0,00 0,00 1,00 1,00

3. Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA % OE2.4 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Nombre de consultes electorals Nombre OE2.4 5.548,00 848,00 250,00 250,00

5. Nombre de visites al web d'eleccions Nombre OE2.4 206.264,00 114.808,00 100.000,00 100.000,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00

2 Despeses corrents de béns i serveis 407.450,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00

6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 407.450,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de procés electoral informatitzat a MS Project % OE2.4 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Nombre de documents publicats al web Nombre OE2.4 0,00 0,00 2,00 2,00

3. Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el 
procés electoral 

% OE2.4 80,00 80,00 80,00 83,00

4. Nombre d'informes i estudis Nombre OE2.4 32,00 35,00 20,00 20,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Generar els registres específics per al desenvolupament dels processos electorals i consultes populars. 
2. Col·laborar en la implementació del vot electrònic dels catalans residents a l’estranger. 
3. Actualitzar el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+) 
4. Actualitzar el funcionament de la Base de dades electorals i consultes populars (DEL). 
5. Analitzar, revisar, millorar i actualitzar la logística procedimental i administrativa. 
6. Donar suport a altres processos electorals i consultes populars que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat.
7. Donar suport a la Comissió de control i als ajuntaments en matèria de consultes populars no referendàries 
8. Incrementar l’automatització de l’accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars (WEBELEC). 
9. Millorar la tècnica de planificació mitjançant l’ús d’eines informàtiques. 

10. Mantenir els continguts del web electoral. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 407.450,00
3 Despeses financeres 0,00

4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00

8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 407.450,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 7.Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la convivència entre les persones, amb les seves 

creences o no creences, i les comunitats religioses 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Les dues grans necessitats que afronta el programa són la garantia dels drets de llibertat religiosa i la cohesió social. En la primera vessant, cal 
normalitzar el fet religiós, entès com un element positiu per a la societat adreçat al creixement de les persones i a la consolidació d'una societat més 
justa i més conscient de la responsabilitat d'uns envers els altres. 
La diversitat no ha de ser concebuda com un obstacle a la convivència, sinó una ocasió per créixer, per eixamplar els propis horitzons i ampliar 
significativament el capital espiritual i social del país. Des del reconeixement de les nostres arrels cristianes en la configuració de la nostra identitat 
cultural, social, històrica i política, s'ha de garantir que la pluralitat religiosa emergent i l'exercici dels drets de llibertat religiosa es desenvolupin amb 
normalitat. El fet religiós és una realitat i un factor positiu per al bé comú de la societat, que ha de ser reconegut i emparat per l'Administració. 

Població objectiu: 
El programa està destinat a totes les persones que viuen a Catalunya i a les entitats i institucions religioses, ja que cal implicar tothom en l'objectiu 
d'aconseguir una societat cohesionada i respectuosa amb la llibertat religiosa i de consciència. Les actuacions del programa es duen a terme a través 
de les entitats o comunitats religioses i d'una manera transversal amb els diferents departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet 
religiós, i també amb l'Administració local, per tal de garantir la gestió de la diversitat religiosa en els diferents àmbits de la societat. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Les actuacions del programa van dirigides a avançar en l'assoliment d'una societat ben cohesionada des del punt de vista religiós. En aquest sentit, en 
primer lloc es planteja millorar el coneixement de les aportacions que les diferents tradicions religioses realitzen al conjunt de la societat. L'important 
avui no és la tolerància, sinó la convivència entre tothom, siguin quines siguin les seves creences religioses. Hem de ser capaços de conviure, d'assolir 
una bona harmonia en el si de la nostra societat. Un pas previ per a la consecució d'aquesta bona convivència és el coneixement mutu. Aquest 
coneixement implica ser conscients de la realitat religiosa existent a Catalunya. En segon lloc, es proposa incrementar la col·laboració amb els ens 
locals, ja que l'àmbit local és l'espai on la necessitat de gestionar la diversitat religiosa és més apressant. Aquesta col·laboració ha de radicar en 
l'assistència tècnica i la formació dels tècnics municipals. D'altra banda, cal insistir en la necessitat de dur a terme una gestió transversal de les 
polítiques en què hi pot incidir el fet religiós, com l'educació, els serveis socials, la salut pública, la seguretat, la justícia, etc., per tal de millorar l'eficàcia 
en la garantia dels drets de llibertat religiosa i la seva adequació al marc legal en què aquests s'exerceixen. 
Finalment, cal fomentar la creació d'espais per al diàleg de les religions entre si i entre les religions i la societat, i crear nous espais de treball conjunt 
per a l'assoliment d'objectius comuns que posin en contacte diferents entitats religioses i civils. 
El programa també ha de tenir incidència en els diferents col·lectius professionals, per tal de dotar-los de coneixements i recursos vinculats a l'exercici 
del dret a la llibertat religiosa. 

Marc regulador del programa:
El programa s'emmarca en l'article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa; els acords de cooperació 
de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió 
Islàmica d'Espanya; la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i el Decret 94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte. 

Missió 
Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, tant per part de les persones com de les comunitats religioses, 
mitjançant la millora del coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya en el conjunt de tota la societat, el foment del diàleg 
interreligiós i el foment de la interacció entre les comunitats religioses i la resta de la societat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar les polítiques adreçades a garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa (OE7.1) 
 1. Augmentar la coordinació interdepartamental i amb altres òrgans d’àmbit estatal i internacional. 
 2. Augmentar la col·laboració, l’assessorament i l’assistència tècnica als ens locals. 
 3. Augmentar la col·laboració, l’assessorament i l’assistència tècnica a les entitats religioses. 
· Augmentar la cohesió social fomentant el coneixement de la realitat religiosa i la interacció entre les comunitats religioses i la resta de la societat 
(OE7.2) 
 1. Actualitzar les dades relatives al Mapa religiós de Catalunya i altres instruments d’anàlisi mitjançant l’Observatori de la Diversitat Religiosa. 

2. Assolir la realització de 13 cursos de formació per al personal al servei de les administracions públiques catalanes i per a col· lectius 
específics sobre el fet religiós i la gestió de la diversitat religiosa. 

 3. Encarregar el disseny d’un pla de formació per a responsables d’entitats religioses. 
 4. Augmentar el coneixement de la realitat religiosa a Catalunya. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'actes institucionals als quals ha assistit la DGAR Nombre OE7.1 250,00 300,00 250,00 250,00

2. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les entitats 
religioses 

Nombre OE7.1 70,00 53,00 70,00 75,00

3. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les 
administracions locals 

Nombre OE7.1 57,00 72,00 115,00 120,00

4. Nombre de cursos sobre la gestió de la diversitat religiosa a 
Catalunya 

Nombre OE7.2 16,00 14,00 18,00 13,00

5. Nombre de reunions de coordinació amb els departaments i 
altres òrgans d'àmbit estatal o internacional 

Nombre OE7.1 22,00 9,00 20,00 22,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 152.730,00

3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 650.000,00
6 Inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 802.730,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'espectadors de la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya 

Nombre OE7.2  3.000,00 3.800,00

2. Disseny d'un pla de formació per a responsables d'entitats 
religioses 

Nombre OE7.2   1,00

3. Nombre d'actuacions de difusió realitzades relatives al Mapa 
de religions i l'Estadística de les confessions 

Nombre OE7.2 4,00 10,00 10,00 10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Encarregar al servei d’assessorament i assistència tècnica les tasques de suport i assistència a ajuntaments i entitats religioses. 
2. Coordinar l’assistència religiosa en centres penitenciaris i centres sanitaris. 
3. Elaborar materials sobre diversos aspectes relacionats amb el fet religiós (guies, documents del CADR...) 
4. Organitzar formació al personal de les administracions i altres col·lectius, i jornades sobre gestió de la diversitat religiosa.
5. Organitzar la formació per a responsables d’entitats religioses. 
6. Concedir el guardó Memorial Cassià Just en reconeixement del treball a favor de la diversitat religiosa. 
7. Promoure la coordinació amb els departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet religiós. 
8. Encarregar a l’Observatori de la Diversitat Religiosa l’actualització del Mapa religiós de Catalunya i altres eines d’anàlisi. 
9. Convocar ajuts a la recerca i subvencions adreçades a les entitats religioses. 

10. Organitzar la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. 
11. Planificar, coordinar i donar suport a les actuacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. 

 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 324 de l’agrupació d’Empresa i 
Coneixement. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00

2 Despeses corrents de béns i serveis 152.730,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 650.000,00

6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 802.730,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, contribueix al procés de transformació de les 
administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica 
que millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la ciutadania.
Aquesta norma es complementa amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
que regula els drets i deures de la ciutadania respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, la simplificació 
administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi. A més, cal tenir en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligatorietat, a partir de 2018, que la totalitat del procediment 
administratiu sigui electrònic. D'altra banda, l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014, concreta un eix sobre govern digital i simplificació de la tramitació 
administrativa, que inclou l'aprovació i desplegament de la llei de simplificació de la tramitació administrativa i la planificació de l'agenda futura de 
govern digital. El programa posa a disposició dels organismes públics eines que facilitin l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics.

Població objectiu: 
El programa es dirigeix a la ciutadania en general –incloent-hi les empreses–, i a les administracions públiques catalanes. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'esforç que ha realitzat la Generalitat de Catalunya per tal d'incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la prestació dels 
serveis públics ens situa com una de les administracions públiques punteres a nivell estatal i comparables amb les administracions públiques del 
nostre entorn europeu. Actualment, els serveis de la Generalitat adreçats a ciutadans, empreses i a la pròpia Administració són un 47% electrònics, i 
els adreçats a les administracions locals són un 80% electrònics. Tots els serveis es poden iniciar pel canal electrònic, i el nivell d'intercanvis 
d'informació amb altres administracions per substituir la presentació de certificats és molt elevada (l'any 2015 es van realitzar més de 18 milions de 
consultes mitjançant la plataforma PICA, i a finals del primer semestre de 2016 s'ha arribat als 10 milions). 
El repte del conjunt de les administracions públiques catalanes és la consolidació i l'extensió de l'ús de les solucions tecnològiques com a instrument 
clau de l'assoliment d'eficiències internes en els tràmits i procediments intraadministratius i en els tràmits adreçats a la ciutadania. A la vegada, l'ús 
d'aquestes tecnologies facilita la transformació i el redisseny dels processos actuals amb l'objectiu de simplificar-ne la càrrega administrativa, amb la 
qual cosa es combina el doble objectiu de recerca d'eficiència, per una part, i d'accessibilitat a la tramitació administrativa, per una altra, generant un 
nou model de relació de l'administració amb la ciutadania i amb les empreses. 
La transformació que està realitzant l'Administració amb la incorporació de les TIC requereix: implantar eines tecnològicament potents i corporatives 
sota el principi d'economies d'escala, uns fonaments jurídics sòlids, eines organitzatives que afavoreixin la gestió del canvi de tots els empleats públics, 
així com eines per garantir la seguretat, la identitat i l'autenticació segures. A més, l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració (Govern digital i 
simplificació en la tramitació administrativa), incorpora tota una sèrie de mesures tendents a actuar com una "Administració sense papers". 
Amb l'obligatorietat que la totalitat del procediment administratiu sigui electrònic, establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, cal, d'una banda, 
consolidar les solucions tècniques destinades a fer possible la relació entre la ciutadania -entesa en un sentit ampli (persones físiques i jurídiques, així 
com altres administracions)- i l'Administració de la Generalitat, i de l'altra banda, desenvolupar noves eines corporatives que facilitin la gestió interna 
(aplicacions de gestió o BackOffices transversals i gestor documental corporatiu, entre d'altres). 

Marc regulador del programa:
Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del DGAH. Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat. Acord de Govern de 5/06/2012, sobre la reutilització dels sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques. 
Acord del Govern 3 de febrer de 2015, que estableix les solucions corporatives d'administració electrònica. Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics 
en el sector públic de Catalunya. Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. 

Missió 
Impulsar i col·laborar en l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, 
tecnològiques i de suport que escaiguin, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles als ciutadans, les empreses i les 
organitzacions, tot garantint-ne la qualitat i la seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, d'acord amb el nou marc polític 
(OE2.1) 
 1. Aconseguir que el 52% dels serveis adreçats a la ciutadania tingui lloc en plataforma corporativa 
 2. Incrementar en un 4% els consums dels productes de tramitació de la PICA. 
· Donar suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE2.2) 
 1. Aconseguir disposar de fins a 15 eines comunes i altres solucions corporatives d’administració electrònica disponibles a la Generalitat 
 2. Aconseguir que la utilització dels mòduls comuns de la PICA arribi als 11 milions de transaccions. 
 3. Assolir un total de 26 productes d’interoperabilitat. 
 4. Mantenir el volum de consums d’interoperabilitat. 
 5. Mantenir el volum d’activitats de difusió i formació en administració electrònica. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE2.3) 
 1. Incrementar el nombre d’usuaris i usos dels serveis d’administració digital 
 2. Incrementar el nombre de sistemes d’identitat digital per a la ciutadania 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de mecanismes acceptats pel sistema català 
d'identitat digital catalana (idCAT, idCAT SMS, MobileID...) 

Nombre OE2.3  4,00 5,00

2. Consum de productes de tramitació de la PICA 
En

milions 
OE2.1   2,50

3. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per 
perfil de certificat 

Nombre OE2.3 600.101,00 516.347,00 620.000,00 600.000,00

4. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades Nombre OE2.3 404.284,00 490.177,00 600.000,00 600.000,00

5. Nombre de notificacions electròniques realitzades Nombre OE2.3 260.918,00 313.044,00 300.000,00 450.000,00

6. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de 
contractant que ofereix el Consorci AOC 

Nombre OE2.3 769,00 873,00 900,00 980,00

7. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma 
corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania 

% OE2.1 45,00 46,00 50,00 52,00

8. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat 
mitjançant la PICA 

En
milions 

OE2.2 6,00 8,60 9,50 11,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.871.847,50

2 Despeses corrents de béns i serveis 7.242.527,54
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 855.559,00

6 Inversions reals 1.664.073,06
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.634.007,10

Llocs de treball pressupostats del programa 71
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE2.3) 
 1. Incrementar el nombre d’usuaris i usos dels serveis d’administració digital 
 2. Incrementar el nombre de sistemes d’identitat digital per a la ciutadania 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. El detall dels indicadors i actuacions destacades cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 7210, receptor dels recursos.

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00

2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.399.613,67

6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.664.073,06

9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 10.063.686,73

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


