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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern 
 
Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Impulsar l'acció de Govern i treballar per aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori la qualitat de la 

regulació normativa i dels serveis públics que reben els ciutadans 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'Administració de la Generalitat de Catalunya està composada per un gran nombre de centres gestors que desenvolupen l'acció del govern en tots els 
àmbits. Aquesta multiplicitat d'actors fa necessària una política que coordini i doni coherència i unitat a la seva actuació i que la faci més àgil. Es tracta, 
doncs, de reduir la complexitat i donar una veu única a l'acció del govern. 

Població objectiu: 
La població objectiu és el conjunt de la ciutadania catalana. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les enquestes d'opinió mostren que els ciutadans es senten cada vegada més lluny de les institucions públiques i que existeix un clima de desafecció 
creixent. Segons la primera onada del 2016 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió, el segon problema més important de 
Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política (darrera de l'atur i la precarietat laboral). 
Aquest escenari fa necessari que es treballi per una administració més propera, coordinada i transparent. Es tracta de liderar una administració més 
eficaç i àgil amb menys càrregues administratives per a la ciutadania i amb un marc normatiu eficient. La Secretaria del Govern a través de les 
diferents unitats que la integren, vol contribuir a aquest nou enfocament de treball de l'Administració impulsant així mateix l'ús de mitjans electrònics 
per a la gestió dels òrgans de govern. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència 

Missió 
Promoure una administració més transparent, eficaç i coordinada mitjançant accions de simplificació i millora de la qualitat de la regulació normativa i 
impulsant la utilització de mitjans electrònics i en línia per tal de lluitar contra la desafecció i acostar l'Administració a la ciutadania. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Seguir l'elaboració de normes, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots el 
òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE (OE2.1) 
 1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l’adaptació a la normativa europea. 
 2. Supervisar les memòries d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades. 

 
3. Assessorar els departaments en l’avaluació de l’impacte de les normes ex ante i ex post, en especial en termes de simplificació dels 

procediments i reducció de càrregues administratives. 
 4. Prevenir i garantir la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració d’aquesta. 
· Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.2) 
 1. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions. 
 2. Establir pautes sobre iniciatives que s’han de sotmetre al Govern. 
· Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a 
l'aprovació del Govern. (OE2.3) 

 
1. Desenvolupar l’aplicació Sistema d’Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d’ús i efectuar 

accions de formació. 
 2. Posar a disposició dels departaments els models de documents que es publiquen amb més freqüència al DOGC. 
 3. Ampliar la integració de plataformes corporatives i espais electrònics per a la publicació oficial en el DOGC. 
· Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP, en l'àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l'àmbit de les 
publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.4) 

 
1. Millorar la difusió unificada del dret vigent aplicable a Catalunya mitjançant la integració dels serveis del Portal Jurídic de Catalunya entre 

departaments, organismes i altres institucions de la Generalitat incloent el dret de la Unió Europea en català. 
 2. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat. 

 
3. Augmentar la difusió de les publicacions de la Generalitat, facilitar la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliar la xarxa de 

llibreries presencials acreditades, ampliant-ne l’àmbit territorial. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals 
sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades 

Nombre OE2.1 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Nombre d'expedients d'àmbit contenciós Nombre OE2.1 5.873,00 4.305,00 6.500,00 6.500,00

3. Observacions essencials als assumptes sotmesos al Consell 
Tècnic i al Govern ateses 

% OE2.1 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Nombre d'expedients de l'àmbit consultiu unitats centrals Nombre OE2.1 1.249,00 1.066,00 1.312,00 1.312,00

5. Nombre d'expedients relacionats amb la coordinació jurídica 
amb les unitats del departament del Gabinet Jurídic 

Nombre OE2.1 48.250,00 47.208,00 42.490,00 42.490,00

6. Nombre d'informes (assessoraments) àrea constitucional Nombre OE2.1 120,00 127,00 135,00 135,00

7. Reducció de correccions d'errada de disposicions publicades 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

% OE2.4 20,00 20,00 20,00 20,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.995.345,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.728.293,37
3 Despeses financeres 12.932,00
4 Transferències corrents 10,00
6 Inversions reals 110.425,38
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 15.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.862.005,75
 

Llocs de treball pressupostats del programa 60
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR02. Secretaria del Govern 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'expedients/procediments de justícia gratuïta Nombre OE2.1 2.610,00 2.854,00 2.195,00 2.195,00

2. Nombre de procediments instats en relació amb els litigis 
constitucionals 

Nombre OE2.1 250,00 224,00 218,00 218,00

3. Nombre de procediments davant la Unió Europea Nombre OE2.1 140,00 101,00 94,00 94,00

4. Accions de divulgació de la qualitat normativa Nombre OE2.2 8,00 6,00 6,00 6,00

5. Observacions no essencials als assumptes sotmesos al 
Consell Tècnic i al Govern ateses 

% OE2.2 75,00 75,00 75,00 75,00

6. Reducció observacions de caràcter formal o documental en 
els assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern 

% OE2.2 50,00 50,00 50,00 50,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l’aprovació del Govern. 
2. Vetllar pel compliment dels requisits formals necessaris per la publicacions oficials ,sobretot correccions d’errades 
3. Mesurar el cost de les càrregues administratives que existeixen a l’ordenament jurídic català. 
4. Dur a terme accions per a la implantació efectiva de l’avaluació de l’impacte de les normes. 
5. Incorporar millores a l’aplicació SIGOV. 
6. Accions d’impuls en la coordinació jurídica en l’àmbit de l’assessorament jurídic, constitucionals i contenciós. 
7. Accions de coordinació jurídica en els assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea. 
8. Participació en grups de treball, en òrgans col•legiats i altres òrgans de participació interadministrativa. 
9. Seminari per a l’estudi i pràctica jurídica aplicable a Catalunya. 

10. Accions de promoció accés a sistemes i eines corporatives que facilitin i agilitin obtenció d'informació per defensa dels plets. 
11. Implantació Protocol Actuació D.Justícia, TSJC, S.Govern i GabJurídic per tramesa notificacions i actes processals de comunicació. 
12. Procés selectiu d’acord amb l’oferta d’ocupació pública aprovada. 
13. Vetllar per la independència de l’impacte de gènere en totes les actuacions així com en les anàlisi jurídiques a realitzar. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 110.300,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 463.158,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 10,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 578.468,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


