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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Aquest programa dóna suport institucional al president de la Generalitat i a la resta de serveis i unitats directives del departament en el seu 
funcionament ordinari. És a dir, als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal. 
El departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació de recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, 
àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats. 

Població objectiu: 
La població objectiu és tot el personal del Departament de la Presidència. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per donar suport i assistència al president de la 
Generalitat de Catalunya i al funcionament ordinari del departament de la Presidència. Concretament aquest programa dóna suport i assistència a 
l'Oficina del President i al Gabinet de la Consellera de la Presidència, a la Secretaria General, a la Secretaria de Govern, a la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, a la Secretaria General de l'Esport, a la Secretaria 
per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern.
Per fer front a aquest context tant heterogeni cal racionalitzar i optimitzar els recursos disponibles. 

Marc regulador del programa:
Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència Decret 201/2016, d’1 de gener, de modificació del decret 
28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència 

Missió 
Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya en tots els àmbits que requereixi per a l'exercici de les seves funcions 
així com al conjunt d'unitats del departament mitjançant l'assistència tècnica, jurídica i econòmica per tal d'assolir la màxima eficiència i qualitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la 
gestió i l'acció parlamentària. (OE1.1) 
 1. Dirigir els òrgans d’assistència al president de la Generalitat 
 2. Col•laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern 
· Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2) 
 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d’accions de difusió 
 2. Exercir la representació institucional a Madrid 

3. Incrementar la recerca sobre la descentralització política i l’assessorament al Govern en relació amb el desenvolupament de l’autogovern a 
Catalunya 

· Donar assistència i suport a l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats. (OE1.3) 
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l’administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l’agrupació

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

1. Superfície d'edificis gestionats pel Departament de la 
Presidència (exclòs el sector públic) 

M2 OE1.3 105.124,01 106.266,33 63.152,07 63.152,07

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 33.443.915,75
2 Despeses corrents de béns i serveis 14.772.288,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.530.073,29
6 Inversions reals 2.436.951,04
7 Transferències de capital 1.642.151,84
8 Variació d'actius financers 27.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 55.852.379,96

Llocs de treball pressupostats del programa 618
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 

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

1. Nombre de cursos formació personal del departament Nombre OE1.3 109,00 119,00 110,00 110,00

2. Nombre d'avaluació de riscos Nombre OE1.3 50,00 27,00 8,00 8,00

3. Percentatge d’exàmens mèdics sobre el nombre total del 
personal

% OE1.3 45,00 50,75 50,00 50,00

4. Nombre de plans d'emergència elaborats i revisats Nombre OE1.3 14,00 13,00 10,00 10,00

5. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació 
de Madrid 

Nombre OE1.2 312,00 406,00 309,00 350,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Planificar i organitzar l'agenda del president 
2. Coordinar els actes institucionals i protocol•laris en què participa el president com la seva acció parlamentària 
3. Activitats i serveis generals en l'àmbit de la competència de la Secretaria General 
4. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid: exposicions, Sant Jordi, cursos de català...
5. Recerca sobre descentralització política i estudis sobre la millora de l’autogovern. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 33.443.915,75
2 Despeses corrents de béns i serveis 30.433.826,34
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.093.997,97
6 Inversions reals 2.436.951,04
7 Transferències de capital 1.642.151,84
8 Variació d'actius financers 27.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 72.077.842,94

Llocs de treball pressupostats del gestor 618
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 6.Desenvolupar les polítiques de dones per contribuir als canvis necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les 

mateixes capacitats i oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de vida

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La igualtat de dones i homes és un principi legal reconegut a Catalunya i a nivell internacional. Per mandat dels estatuts d'autonomia (1979 i 2006), la 
Generalitat ha treballat per a la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes i ha impulsat reformes legals significatives. A nivell internacional 
destaca l'objectiu núm. 5 de desenvolupament sostenible (ODS) per aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes. 
El principi d'igualtat s'ha incorporat en l'ordenament jurídic com a dret però els estudis palesen que la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana 
encara no és una realitat en tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals, especialment perquè les dones continuen assumint la 
major part de les responsabilitats reproductives en la nostra societat La expressió més greu de la desigualtat entre homes i dones és la violència 
masclista, que és la violència que reben les dones pel fet de ser dones i es pot manifestar de diverses formes, la majoria d'elles entrellaçades 
(violència física, psicològica, sexual i econòmica) i es pot produir a l'àmbit de la parella, familiar, laboral (assetjament sexual i per raó de sexe) i 
comunitari (assetjaments i agressions sexuals, MGF, tràfic amb finalitat d'explotació sexual i matrimonis forçats). A l'any 2015 van ser assassinades 6 
dones per les  seves parelles o ex parelles i aquesta és només la punta del iceberg. 

Població objectiu: 
El programa s'adreça al conjunt de la societat catalana, dones i homes. El programa 322 reforça l'impacte que les mesures i polítiques públiques del 
conjunt de la Generalitat de Catalunya tenen en assolir una relació equitativa i eliminar qualsevol forma de discriminació, directa o indirecta. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Les desigualtats entre dones i homes es presenten en gairebé tots els àmbits: ' El nombre de dones matriculades als estudis de grau supera el dels 
homes, el 54,7% enfront el 45,3% però les carreres triades per homes i dones difereixen: les vinculades amb el sector educatiu predominen entre les 
dones i les enginyeries entre els homes (Font: Departament d'Ensenyament. 
Dades del curs 2013-2014). 
' Entre les persones en edat de treballar, el nombre de dones ocupades és inferior al d'homes, 46,4% enfront al 53,6%; les dones inactives 
suposen un 20% més que els homes, el 60,9% enfront el 39,1%;  Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015). ' A 
Catalunya les dones cobren, de mitjana, un 25,1% menys que els homes; el salari brut anual mitjà de les dones ocupades és de 20.741 euros i el dels 
homes ocupats és de 27.684 euros (Font: Enquesta Anual d'Estructura Salarial de l'INE 2013). ' Per sector d'activitat, al sector serveis predominen 
les dones, 54,5% enfront el 45,5% dels homes, mentre que a la indústria, la construcció i l'agricultura els homes suposen més del 70% de les persones 
ocupades (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015). ' Només un terç del càrrecs directius estan ocupats per dones 
a totes les categories professionals (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015). 
' El 88,9% de les dones participa en tasques domèstiques i de manteniment de la llar enfront al 69,4% dels homes; les dones dediquen el 
doble de temps que els homes a aquestes tasques, 3h08m enfront a 1h41m (Font: Enquesta de l'ús del temps de l'INE, dades del 2011). 
' Més del 85% de les persones que demanen una excedència per a la cura de familiars o fills/filles són dones (Font: Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social. Dades 2014). Amb relació a la violència masclista, segons l'Enquesta de Violència Masclista a Catalunya, durant només el 20  , la 
violència masclista va afectar al 20% de les dones que vivien a Catalunya, la majoria d'elles amb violències patides als espais públics (el 60%), i un 
1,2% de les dones que vivien a Catalunya van patir violència extrema (30.806 dones), i quasi la meitat d'aquestes dones havien patit violacions, intents 
de violació i tocaments sexuals amb violència física o amenaces.  El 12,2% de les dones van patir algun tipus d'agressió sexista al carrer durant el 20  . 
A partir de la comparació entre les dades de l'enquesta i les dades oficials de denúncies pel mateix any es pot afirmar que només el 9% de les dones 
que havien patit violència masclista de parella van denunciar a 20   i que només el 8,5% de les dones que havien patit agressions sexuals van 
denunciar-les.

Marc regulador del programa:
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei 
orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. Actes del Govern amb continguts prenormatius: Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la 
Generalitat i Programes  per a l'abordatge de la violència masclista. 

Missió 
Assolir una societat més democràtica, justa i equitativa gràcies a la igualtat efectiva de dones i homes i eliminar els estereotips sexistes mitjançant la 
integració de la dimensió de gènere en totes les activitats i polítiques de la Generalitat, seguint les directrius marcades per la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol i impulsant diferents estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les polítiques de la Generalitat incorporin la perspectiva de gènere. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar les accions necessàries perquè dones i homes tinguin les mateixes oportunitats en tots els àmbits que proporcionen autonomia personal i 
econòmica d'acord amb les seves necessitats (OE6.1) 

1. Redefinir les subvencions per a entitats que treballen per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes tant pel que fa a activitats com a 
projectes i incrementar les accions subvencionables 

 2. Redefinir la convocatòria per a ens locals, aprofundint en la definició dels ajuts i posant en valor els Plans de Polítiques de dones 
 3. Assolir el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, dins dels terminis que la pròpia Llei estableix. 
 4. Fomentar el moviment associatiu de les dones 
 5. Incrementar l’accés, presència i participació de les dones en els àmbits de decisió i influència 
· Incrementar el valor i visibilització de l'emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de treball (OE6.2) 
 1. Mantenir el nombre d’actuacions de sensibilització i visibilització. 
 2. Millorar l’accés i condicions d’ocupació i promoció professional de les dones, atenent a la diversitat de col•lectius i situacions 
 3. Incrementar el nombre de plans per a la igualtat a les empreses privades 
 4. Fomentar la conciliació corresponsable i nous usos del temps 
 5. Augmentar el nombre de dones promotores d’ocupació i autoocupació i els projectes empresarials promoguts per dones 
 6. Reduir l’escletxa salarial 
· Millorar la coordinació en l'àmbit de les polítiques de dones i els mecanismes de treball transversals que permeten incorporar la perspectiva de gènere 
a tota l'acció del Govern (OE6.3) 

1. Consolidar i ampliar els espais i les eines de coordinació i de cooperació interdepartamental i interinstitucional  i incrementar la seva activitat 
i operativitat 

 2. Incrementar les accions de formació igualtat de dones i homes i pertinença de gènere. 
 3. Incrementar el percentatge de subvencions, convenis, beques i ajuts que inclouen clàusules d’igualtat 
 4. Incrementar el percentatge de contracte que incloguin clàusules d’igualtat de gènere 
 5. Integrar la perspectiva de gènere als pressupostos 
 6. Integrar el principi d’igualtat a la normativa 
 7. Fer un ús no sexista dels llenguatges i altres elements comunicatius 
 8. Integrar la perspectiva de gènere a les estadístiques i estudis 
 9. Fomentar la transparència a l’Institut Català de les Dones 
 10. Fomentar la comunicació per apropar la ciutadania a l’Institut Català de les Dones 
· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista (OE6.4) 
 1. Mantenir i consolidar els recursos existents adreçats a dones en situacions de violència masclista 
 2. Mantenir i consolidar els programes i els mecanismes de prevenció i detecció de la violència masclista. 
 3. Millorar el tractament informatiu de la violència masclista 
 4. Augmentar la percepció social de les diferents formes de la violència masclista i la seva relació amb la desigualtat 
 5. Millorar la informació i investigació sobre la violència masclista 
 6. Millorar la formació i capacitació de professionals 

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

1. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de 
projectes que promouen la igualtat 

Nombre OE6.1 345,00 257,00 320,00 190,00

2. Nombre de serveis d'Informació i Atenció a les Dones en els 
ens locals 

Nombre OE6.1 100,00 99,00 101,00 101,00

3. Nombre d'atencions realitzades als Serveis d'Informació i 
Atenció a les Dones 

Nombre OE6.1 88.652,00 90.724,00 90.000,00 90.000,00

4. Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts a plans de polítiques 
de dones 

Nombre OE6.1 266,00 245,00 270,00 270,00

5. Nombre de contractes programa gestionats per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
SIADs

Nombre OE6.1 100,00 100,00 101,00 102,00

6. Nombre d'accions de sensibilització organitzades Nombre OE6.2 150,00 191,00 163,00 170,00

7. Nombre d'organismes que participen en espais de 
coordinació liderats per l'ICD 

Nombre OE6.3 77,00 59,00 77,00 79,00

8. Nombre d'espais de coordinació en els quals participa l'ICD Nombre OE6.3 13,00 34,00 12,00 12,00

9. Nombre de reunions dels espais de coordinació que lidera 
l'ICD 

Nombre OE6.3 8,00 22,00 10,00 12,00

10. Nombre de persones ateses per la Línia d'atenció a les 
dones en situació de violència 

Nombre OE6.4 9.227,00 10.432,00 10.000,00 10.432,00

11. Nombre d'accions de formació Nombre OE6.3  45,00 45,00

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.266.840,87
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.348.564,92
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.335.000,00
6 Inversions reals 7.300,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.960.705,79

Llocs de treball pressupostats del programa 51
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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. Estudis sobre la situació social de les dones i home i les relacions de gènere. 

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 7.940.485,46
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 7.700,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.948.185,46

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Generalitat de Catalunya va crear el 1989 el Premi Internacional Catalunya, amb tres propòsits: reconèixer i estimular els creadors més significants i 
útils del món, oferir als catalans exemples internacionals de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l'escena dels grans 
guardons internacionals. L'objectiu era tenir un guardó a l'òrbita dels grans guardons internacionals atorgats per prestigioses institucions públiques o 
privades, com el Goethe a Alemanya, l'Agnelli a Itàlia, els Príncep d'Astúries a Espanya, els Nobel a Suècia. 

Població objectiu: 
La població objectiu és aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, 
científics o humans arreu del món. El premi distingeix grans creadors, l'obra dels quals reflecteix una indeclinable dimensió moral.

Descripció detallada de la necessitat: 

Aquest premi s'atorga anualment a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors 
culturals, científics o humans arreu del món. Les candidatures al Premi Internacional Catalunya les presenten acadèmies, centres culturals o 
d'investigació i altres institucions semblants, o els membres del jurat, i han d'incloure un currículum de la persona candidata.

Marc regulador del programa:
El Premi Internacional Catalunya va ser creat mitjançant l'Acord de Govern de data 17 d'abril de 1989, que va aprovar-ne les bases i la primera 
convocatòria. Les bases del Premi van ser modificades posteriorment per l'Acord de Govern de 30 de setembre de 1991. La conveniència que aquest 
Premi fos objecte d'una disposició de caràcter general amb vocació de permanència justificà l'aprovació del Decret 459/2004, de 28 de desembre, pel 
qual es regula el Premi Internacional Catalunya. 

Missió 
Fomentar el reconeixement i l'estímul dels valors culturals, científics i humans per mitjà de l'atorgament anual del Premi Internacional Catalunya a 
persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món per 
tal de reconèixer i estimular els creadors, oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a 
l'escena dels grans guardons internacionals. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure accions de reconeixement dels valors culturals, científics i humans (OE1.6) 
 1. OO 1.6.1 Incrementar el coneixement del Premi Internacional Catalunya a Catalunya i a nivell internacional. 

 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 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 81.500,00
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 81.500,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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. Edició i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi. 
2. Comunicació a la premsa del/s nom/s dels guardonat/s guardonada/es amb el premi. 
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries. 

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 81.500,00
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 81.500,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

61

AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Patronat del Reial Monestir de Poblet, en la seva configuració actual, va ser constituït en virtut d'un conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 
entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, modificat per conveni de 18 de novembre de 1986. D'acord amb el que disposa l'article 9 
dels seus Estatuts, el Patronat del Reial Monestir de Poblet es nodrirà econòmicament de les subvencions que les diferents entitats atorguin a la 
comunitat per al manteniment i conservació del Monestir. 

Població objectiu: 
La comunitat de monjos del Monestir així com els seus visitants. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Poblet és un monestir de monjos cistercencs que segueixen la Regla de sant Benet des de la seva fundació, el 1150. Suprimit per les lleis de l'Estat 
Espanyol l'any 1835, fou refundat el 1940 per monjos del mateix Orde vinguts d'Itàlia. 
Per Ordre del Ministerio de Educación Nacional de 20 d'agost de 1940, fou concedit l'usdefruit d'una part del Monestir a l'Ordre del Císter, que en 
prengué possessió el 4 de novembre de 1940.  Fou ampliat l'usdefruit a la totalitat l'any 1951. La titularitat del monestir continua essent de l'Estat però, 
la gestió va ser traspassada al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer). El Patronat és l'òrgan 
consultiu en tot el que fa referència a la conservació i la restauració del Monestir i de les seves dependències i col·labora en la conservació i protecció 
del paratge natural de seu entorn. 
El president del Patronat és el president de la Generalitat de Catalunya. 
A més, l'any 1991 el Monestir de Poblet fou declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat. 

Marc regulador del programa:
Conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya modificat per conveni de 18 de novembre de 
1986 

Missió 
Vetllar per la conservació i restauració del Reial Monestir de Poblet i també per a la difusió de la seva significació història i artística per mitjà de 
l’atorgament d’una subvenció perquè mai sigui en detriment de la seva identitat monàstica. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Vetllar per la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet (OE1.8) 
 1. Assegurar la dotació econòmica destinada a la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet 

 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 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 87.000,00
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 87.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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. Conveni subvencional per a l'atorgament d'una subvenció nominativa al Patronat del Monestir de Poblet. 

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 87.000,00
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 87.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha 
convertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya. D'una banda, la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la 
bellesa i la singularitat de l'indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que 
exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que 
justifica la intervenció pública en aquest àmbit. 

Població objectiu: 
La població objectiva d'aquest programa correspon a tota aquella població que visita el parc natural, el seu entorn, els seus paratges i els seus edificis, 
en qualsevol de les seves vessants: cultural, d'esbarjo, esportiva, espiritual,... 

Descripció detallada de la necessitat: 

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els 
culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants.
El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat 
a la Mare de Déu de Montserrat. Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat 
centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la 
Verge i remetre el seus pecats. El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una 
aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufanosa i la fauna 
viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana de l'escalada, és una muntanya atraient per les grans dificultats degudes al rocam de 
conglomerat encinglerat que cal afrontar. És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic 
entorn natural que constitueix. Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Estadístiques 
visitants dels últims anys: Any 2010: 2.046.487 Any 2011: 2.278.671 Any 2012: 2.202.771 Any 2013: 2.344.451 Any 2014: 2.399.397 Any 2015: 
2.398.048 

Marc regulador del programa:
Decret- llei del 16 d'octubre de 1950 de creació el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals . Decret 
59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat . Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat . Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de 16 de febrer de 1988 

Missió 
Conservar i restaurar el Parc Natural i en especial la muntanya de Montserrat, mitjançant els programes anuals d'actuació, per protegir-ne la 
singularitat del relleu i preservar-ne els valors naturals, i per salvaguardar els valors històrics, arqueològics, monumentals i artístics que atresora, sens 
perjudici de facilitar-ne els usos tradicionals i el gaudiment públic de manera ordenada, mentre siguin compatibles amb les finalitats primordials de la 
declaració de Parc Natural. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics (OE1.4) 

1. Dotar econòmicament el Patronat per millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar 
els valors històrics i artístics 

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

1. Nombre de fires i exposicions en que es participarà 
per donar a conèixer el portal 

nombre OE1.4   5,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 723.837,10
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.508.284,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.880.000,00
6 Inversions reals 40,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.112.171,14

Llocs de treball pressupostats del programa 17
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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’obres subvencionades Nombre OE1.4   7,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos al Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

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 1.302.293,87
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 1.302.293,87

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En el món actual és d'especial importància que es promoguin accions orientades a la sostenibilitat en general i l'ecologia en particular com a repte de 
futur. L'ecologia, alhora reduccionista i holística, enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i 
essencial per resoldre els problemes ambientals. Es tracta doncs de promoure accions que contribueixin al progrés significatiu del coneixement o el 
pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar. 

Població objectiu: 
La població objectiu és aquelles persones jurídiques o col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències 
ecològiques, mitjançant una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés significatiu 
dels coneixement o el pensament científics, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la ona gestió dels recursos naturals, del territori o del 
mar. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La Generalitat de Catalunya va crear el Premi Ramon Margalef d'Ecologia amb l'objectiu de reconèixer aquelles persones, entitats o col·lectius d'arreu 
del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica. 
L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb el seu entorn físic.
Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint 
microscòpiques o mesoscòpiques, que li han fornit l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna. 
En aquest sentit, l'ecologia no és diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació macroscòpica, 
holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia; en 
una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn natural de múltiples maneres, l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions 
sobre les comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte. 

Marc regulador del programa:
El Premi Ramon Margalef d’Ecologia va ser creat mitjançant el Decret 464/2004, de 28 de desembre, regulat pel Decret 160/2010, de 9 de novembre i 
modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre. 

Missió 
Fomentar el reconeixement de trajectòries en l'àmbit de l'ecologia per mitjà de l'atorgament anual del Premi Ramon Margalef a persones que persones 
que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques per tal de contribuir al progrés significatiu del coneixement o el 
pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure accions de reconeixement en relació a l'ecologia (OE1.7) 
 1. Incrementar el coneixement del Premi Ramon Margalef 
 2. Augmentar el nombre de candidatures presentades 

 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 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 80.000,00
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 80.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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. Edició i distribució internacional d’un fulletó explicatiu del premi 
2. Comunicació a la premsa del/s nom/ del guardonat/s / guardonada/es amb el premi 
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries 

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 80.000,00
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 80.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els mitjans de comunicació públics catalans tenen una clara vocació de servei a la comunitat. Són instruments amb una gran capacitat d'incidència 
social que els permet sensibilitzar i conscienciar en determinats temes que afecten el conjunt de la societat. 
La recerca i desenvolupament biomèdics i en ciències de la salut és, sens dubte, una de les vies amb major impacte en l'augment de la qualitat de vida 
de la ciutadania. 
Amb el programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es pretén obtenir recursos econòmics per a la recerca biomèdica d'excel·lència i divulgar, 
conscienciar i educar la societat en la salut i en la cultura científica, aprofitant la difusió que poden fer els nostres mitjans de comunicació públics 
catalans, i contribuir així, a que els ciutadans gaudeixin d'una millor qualitat de vida i disposin de més coneixement. 

Població objectiu: 
Els investigadors que reben el ajuts econòmics procedents dels fons recaptats per La Marató de TV3 així com aquelles persones que, gràcies al fruit 
del treball d'aquests investigadors, milloren la seva salut i la seva qualitat de vida. 
Els ciutadans en general 'audiència de TV3, Catalunya Ràdio i web de La Marató, compradors del Disc i el Llibre, assistents a les activitats populars, 
etc.-, receptors de la campanya de sensibilització i divulgació sobre les malalties que centren el projecte La Marató. 

Descripció detallada de la necessitat: 

A Catalunya hi ha un extensa i prestigiosa xarxa de grups de recerca biomèdica que necessiten recursos per desenvolupar projectes i mantenir, així, la 
seva posició capdavantera. Convé tenir en compte que la recerca biomèdica de primer nivell té un cost molt alt. És per això que des la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, responent a la vocació de servei a la comunitat dels mitjans de comunicació públics catalans, va crear l'any 1996 La 
Fundació La Marató de TV3, que pretén recaptar recursos a través del programa de televisió i administrar-los. 
En el context actual de crisi econòmica, el repte que es planteja és aconseguir mantenir el nivell de recaptació d'anys anteriors per poder continuar 
contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania. 
El barem consensuat per a la tria del tema tractat a cada edició és la infraestructura dels centres de recerca i els grups de recerca existents a 
Catalunya, la prevalença de les malalties en la població en general, la millora del coneixement i sensibilització social, la càrrega de la malaltia per la 
mala qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics. 

Marc regulador del programa:
La Fundació La Marató de TV3 es va crear el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per gestionar els recursos obtinguts amb el 
programa 'La Marató de TV3'. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 1023, NIF G61209706), està inclosa entre les 
regulades a l'art. 16 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo (BOE 24-12-2002) i té reconeguts els beneficis fiscals que s'estableixen, atès que ha acreditat davant la Delegació de l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària de Barcelona el compliment dels requisits de l'art. 42 de la llei 30/94, i de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de 
la llei 49/2002. 
Missió 
Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu 'La 
Marató de TV3', mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació així com mitjançant la selecció i seguiment dels millors 
projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria per tal que aquests malalts i el seu entorn gaudeixin d'una millor qualitat de vida. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics. (OE4.6) 

1. Mantenir un bon nivell de recaptació de fons per a la recerca biomèdica per poder continuar contribuint a l’augment del benestar de la 
ciutadania

 2. Augmentar la sensibilització i divulgació a la societat sobre el tema a tractar en el programa 
 3. Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne el seguiment acurat al llarg de la seva durada 
 4. Augmentar el retorn social explicant els objectius assolits i fent partícips als ciutadans. 

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

1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos 
procedents de La Marató de TV3 

Milers 
d'EUR 

OE4.6 11.220,82 10.306,47 5.882,80 5.855,80

2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de 
TV3 

Milers 
d'EUR 

OE4.6 12.303,77 11.831,15 7.250,00 7.670,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 513.710,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.420.636,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.955.804,00
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 7.890.150,00

Llocs de treball pressupostats del programa 9



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

96

AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 

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

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Aportació a la Fundació Privada Bioregió de Catalunya 

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 100.000,00
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 100.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Consorci de l'Illa de Blanes, com a entitat urbanística especial, té la missió de fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors que 
hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les administracions urbanístiques actuants. 

Població objectiu: 
La població objectiu d’aquest programa correspon a tota aquella població que es relaciona i participa en les activitats pròpies del Consorci de l’Illa de 
Blanes

Descripció detallada de la necessitat: 

L'any 2002, es va constituir el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes. El Consorci tenia per objecte "el desenvolupament, execució i 
explotació de l'avantprojecte i dels projectes "Portal de la Costa Brava Illa de Blanes" ideats per l'arquitecte Arata Isozaki i dels projectes que el 
despleguin, així com el desenvolupament i execució de l'avantprojecte i dels projectes de la 'Ciutat Esportiva de Blanes" . El projecte d'Arata Isozaki es 
va desestimar i  el Consell Directiu del Consorci va encarregar a una Comissió Tècnica l'elaboració d'una proposta que permetés l'obtenció dels 
sostres edificables destinats a usos diversos i el nombre d'habitatges necessari per finançar-se amb garanties, aquesta proposta va ser aprovada a la 
reunió del Consell de 28 de juliol de 2010. 
Atesa la complexitat del projecte, el Consell Directiu del Consorci va considerar que aquest no era un instrument adequat per fer el desenvolupament 
urbanístic del Portal Costa Brava-Illa de Blanes i dels sector vinculats. Per aquest motiu, va acordar en la sessió de 28 de juliol de 2010 la reconversió 
del Consorci en un consorci urbanístic, per tal de dotar-lo dels instruments necessaris per dur a terme el seu objecte. 

Marc regulador del programa:
POUM de Blanes aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l'11 de febrer i el 14 d'abril de 2010 

Missió 
Fer el desenvolupament urbanístic de l’Illa de Blanes i dels sectors que hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les 
administracions urbanístiques actuants. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure el desenvolupament turístic, social i econòmic de diferents parts del territori per impulsar la seva situació socioeconòmica (OE1.5) 
 1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona. 

 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 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 293.000,00
3 Despeses financeres 563.924,68
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 856.924,68

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. 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. Redacció de projectes de planejament i gestió urbanístic per al desenvolupament urbanístic de l’Illa de Blanes 
2. Aprovació d’instruments de gestió urbanística 
3. Redacció i gestió de projectes d’urbanització 
4. Execució de les obres necessàries 
5. Gestió de la venda de terrenys 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 293.000,00
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 293.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


