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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA





ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES

Codi Secció                                                                                                                                       
PA Parlament de Catalunya
CC Consell Consultiu
SC Sindicatura de Comptes
CJ Comissió Jurídica Assessora
CA Consell de l'Audiovisual de Catalunya
CT Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PD Agència Catalana de Protecció de Dades



Unitat Mesa del Parlament

responsable

Missió Representar el poble de Catalunya, exercint la potestat legislativa, impulsant i controlant l'acció política i de govern i

exercint les altres competències que li són atribuïdes per l'ordenament jurídic i en especial per l'Estatut de Catalunya

Objectius 1 La producció legislativa, el control polític de l'executiu i la tramitació d'iniciatives legislatives populars

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar la implementació de noves tecnologies

Operatius 1.2 Millorar la intercomunicació amb els ciutadans

1.3 Ampliar espais físics de l'edifici

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Relac.despesa en nov.tecn. amb cap. II Resultats proporció 7,5

2 Nivell difusió eines comunicac. Resultats difusió >3%

3 Metres quadrats ampliac.s/totalitat Qualitat metres 20%

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració i aprovació de lleis i altres actuacions legislatives

2 Publicació del BOPC i d'altres publicacions vinculades a l'activitat legislativa

3 Projecció exterior de l'activitat legislativa

4 Desenvolupament noves eines tecnològiques per a ús dels diputats i dels serveis de la cambra

5 Adequació d'espais físics a la planta baixa

Recursos Diputats: 135

Humans Personal: 255

Dept./Secció Parlament de Catalunya

Servei/Entitat Parlament de Catalunya Codi: PA01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Mesa del Parlament

responsable

Missió Defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans

Objectius 1 Defensa dels ciutadans i les llibertats públiques, supervisió actuació de la GC i ens locals i suggeriments i recomanac. adm.

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar la comunicació amb els ciutadans

Operatius 1.2 Incrementar requeriments i suggeriments a les institucions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Les que es deriven de la seva actuació envers els ciutadans

2 Informar el Parlament de Catalunya

Recursos Síndic de Greuges: 1

Humans Adjunts al Síndic: 2

Personal: 69

Dept./Secció Parlament de Catalunya

Servei/Entitat Síndic de Greuges Codi: PA02

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Consell Consultiu de la Generalitat

responsable

Missió Vetllar per l'observança i el compliment de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya

Objectius 1 Aconseguir complir les sol·licituds d'assessorament que es facin

Estratègics

Objectius 1.1 Donar resposta increm.peticions dictàmens fins a finals 2006 per la reforma Estatut Autonomia que atribueix més funcions a CC

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Emetre dictàmens

2 Estudi matèries assessorades, mitjançant la gestió d'una biblioteca, l'organitz.sessions treball i seminaris i edició llibres

Recursos Alts càrrecs: 7

Humans Funcionaris: 20 (6A, 2B, 3C, 4D i 3E)

Laboral fix: 1 (1A)

Laborals temporals: 2 (1A i 1B)

Dept./Secció Consell Consultiu

Servei/Entitat Consell Consultiu Codi: CC01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Sindicatura de Comptes de Catalunya

responsable

Missió Control extern del sector públic de Catalunya

Objectius 1 1. Fiscalització del sector públic de Catalunya

Estratègics

Objectius 1.1 Fiscalització de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, així com les empreses que en depenen

Operatius 1.2 Fiscalització de les EG S.Social, de les ent.Dret Públic i de l'Adm.Local i els seus org.autònoms

1.3 Les actuacions que ens delegui el Tribunal de Cuentas

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Les derivades de l'actuació fiscalitzadora i auditora,i les necessàries per formació informe, aprov.i elev. al Parlament Cat.

2 Les diligències prèvies dels exped.delegats pel Tribunal Cuentas i dels exped.d'informació prèvia a instància de part

Recursos Funcionaris: 97 (7 supervisors, 37 auditors, 44 ajudants d'auditoria, 5 lletrats, 1 tècnic de grau mig i 3 informàtics))

Humans Resta del personal de la Sindicatura amb tasques de suport de l'activitat principal: 38

Dept./Secció Sindicatura de Comptes

Servei/Entitat Sindicatura de Comptes Codi: SC01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Comissió Jurídica Assessora

responsable

Missió Incrementar la seguretat jurídica de tots els ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de

les diverses administracions públiques.

Objectius 1 Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar el nivell d'elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva

Operatius 1.2 Incrementar l'actuació col·legiada (major nombre de membres permanents)

1.3 Incrementar la fiabilitat de l'activitat consultiva, destinant més recursos a la formació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Qualitat de la doctrina de la Comissió Qualitat persones/reunió 960

2 Qualitat resolucions i normes adm.publ. Qualitat percentatge 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure estudis, anàlisis i recerques jurídiques.

2 Elaborar bases de dades doctrinals i jurisprudencials.

3 Aprovar dictàmens, consultes, informes, suggeriments i propostes.

Recursos President: 1

Humans Secretari general: 1

Funcionaris grup A: 10

Funcionaris grup C: 9

Funcionari grup D: 1

Funcionari grup E: 1

Dept./Secció Comissió Jurídica Assessora

Servei/Entitat Comissió Jurídica Assessora Codi: CJ01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Consell de l'Audiovisual de Catalunya

responsable

Missió Òrgan assessor del Govern de la Generalitat i òrgan d'instància que vetlla per l'objectivitat i la transparència de la

programació audiovisual. Emetre informes,amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre les cessions, renovacions, transmissions o

revocacions de les llicències d'emissió

Objectius 1 Aconseguir el màxim nivell d'objectivitat i transparència de la programació audiovisual

Estratègics 2 Vetllar pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural del sistema audiovisual de Catalunya

3 Vetllar per l'ús de la llengua i cultura catalana i l'impuls de l'aranès

4 Elaborar informes preceptius i vinculants sobre les cessions, renovacions,transmissions o revocacions de llicències d'emissió

Objectius 1.1 Enregistrament de diverses emissores de ràdio i televisió les vint-i-quatre hores del dia

Operatius 2.1 Informe mensual sobre el pluralisme als espais informatius de les televisions d'àmbit català

3.1 Enquesta trimestral sobre l'ús de la llengua i la cultura catalana

4.1 Informes preceptius i vinculants sobre les cessions, renovacions, transmissions o revocacions de llicències d'emissió.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors

2 Adoptar les mesures pertinents per restablir els efectes dels continguts que atemptin contra la dignitat humana i la igualtat

3 Elaborar l'informe anual sobre el sector audiovisual a Catalunya

4 Exercir la potestat sancionadora pel que fa a possibles infraccions del marc regulador de l'audiovisual

Recursos President: 1

Humans Consellers: 9

Secretari general: 1

Funcionari: 1

Eventuals: 7

Laborals: 77

Dept./Secció Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Servei/Entitat Consell de l'Audiovisual de Catalunya Codi: CA01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria Executiva

responsable

Missió Contribuir a l'adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de

les aportacions dels representants de les organitzacions sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de

l'economia social, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC

Objectius 1 Assessorar el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

Estratègics 2 Analitzar la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya

Objectius 1.1 Assolir el 100% del nombre de dictàmens sol·licitats pel Govern

Operatius 1.2 Incrementar les propostes al Govern de la Generalitat

2.1 Mantenir el nombre d'estudis, informes i propostes elaborats a iniciativa pròpia

2.2 Incrementar la col·laboració amb el món universitari en la investigació, estudi, anàlisi i formació

2.3 Incr.informac.per facilitar als membres del CTESC les dades nec.per a desenvolupar la seva activitat al Consell

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Dictàmens emesos dins termini Resultats % 100

2 Consid.del CTESC assum pel Gv. Qualitat % 40

3 Propostes i informes elaborats OUTPUT propostes i informes 10

4 Estudis elaborats OUTPUT estudis 6

5 Semin.jornad.i conf.organitz. OUTPUT actes 5

6 Publicacions editades OUTPUT publicacions 25

7 Exemplars public.distribuïts OUTPUT exemplars 20.000

8 Destinataris de publicacions OUTPUT persones 2.500

9 Pàgines incorporades al web OUTPUT pàgines web 30

10 Bases de dades disponibles OUTPUT bases 30

Activitats 1 Elaborar dictàmens s/avantprj.llei,proj.decret legislatiu i decrets a sol·lic.del Govern,i plans i progr.competència CTESC

2 Elaborar propostes, informes o estudis s/matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals

3 Elaborar la Memòria anual de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya

4 Elaborar l'informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya

5 Organitzar seminaris, jornades i conferències

6 Implementar el Projecte Càtedra en col·laboració amb el món universitari

7 Convocar els premis anuals CTESC per a tesis doctorals

8 Desenvolupar i explotar l'observatori del mercat de treball

9 Executar el Pla editorial

10 Desenvolupar el Pla de comunicació

11 Desenvolupar el Sistema de Gestió Documental

12 Gestionar i desenvolupar el Fons Documental del CTESC

Recursos Eventuals: Alts càrrecs: 3

Humans Laborals:  Tècnics: 24

           Administratius: 4

           Xofer: 1

           Subaltern: 1

Dept./Secció Consell de Treball, Econòmic i Social

Servei/Entitat Consell de Treball, Econòmic i Social Codi: CT01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Agència Catalana de Protecció de Dades

responsable

Missió Vetllar pel respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans en tot allò que concerneix les operacions

fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades personals, dins l'àmbit que la Llei li reconeix i d'acord amb les

competències i funcions que se li encomanen

Objectius 1 Tutelar drets dels ciutadans i exigir responsabilitats als responsables i encarregats de fitxers i tractamen

Estratègics 2 Fer efectiu el dret de consulta pública i gratuïta al Registre de Protecció de Dades de Catalunya

3 Millorar en el coneixement i en la implantació d'una cultura en matèria de protecció de Dades

4 Prestar assessorament i suport a ciutadans i administracions del seu àmbit facilitant respostes a consultes

Objectius 1.1 Incrementar en un 50% l'exercici les potestats de control i d'inspecció d'acord amb el pla d'inspecció

Operatius 1.2 Resoldre el 100% dels expedients mitjançant un sistema informatitzat d'informació i gestió d'expedients d'inspecció

2.1 Posar a l'abast del 100% dels ciutadans la possibilitat que coneguin els tractaments, finalitats i identitat de responsables

2.2 Que el 100% dels ciutadans pugui fer efectiu el dret de consulta pública i gratuïta al Registre per mitjans informàtics

3.1 Incrementar un 20% la publicació de treballs de recerca per part de universitats catalanes o institucions d'investigació

3.2 Incrementar un 25% l'oferta formativa al personal de les administracions amb responsabilitats relacionades amb el dret

3.3 Mantenir l'oferta anual de 12 conferències, jornades o seminaris en matèria del dret de protecció de dades

4.1 Elaborar informes, propostes i formular diagnòstics que donin resposta a consultes

4.2 Incrementar la participació de l'Agència en actuacions o àmbits sectorials amb indicacions i bones pràctiques

4.3 Incrementar un 20% la capacitat de resposta a consultes ciutadanes, a través del servei d'atenció al públic

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients exercint la funció de control OUTPUT expedient increment del 50%

2 Expedients resolts pel sistema d'informa OUTPUT expedient 100%

3 Visites a la Web OUTPUT visites/dia Increment d'un 20%

4 Visitants a la Web amb descàrrega fitxer OUTPUT visitants/dia Increment d'un 20%

5 Publicació de treballs de recerca i inve OUTPUT Publicacions Increment d'un 20%

6 Conferències, jornades i seminaris OUTPUT actes 12

7 Certificats d'assistència i aprofitament OUTPUT Certificats Increment d'un 25%

8 Distribució de díptics informatius OUTPUT Tramesa de díptics Increment d'un 30%

9 Resposta consultes 1r nivell atenció ciu OUTPUT Respostes Increment d'un 20%

10 Consultes ateses 2n nivell atenció ciuta OUTPUT Respostes Mantenir nivell d'atenció

Activitats 1 Establir i posar en marxa el pla d'actuacions de l'àrea d'inspecció de l'Agència

2 Desenvolupar i implantar el sistema d'informació i gestió d'expedients d'inspecció

3 Desenvolupar i implantar el sistema de gestió i consulta públic i gratuït del Registre a través d'Internet

4 Analitzar les peticions o consultes formulades per via telefònica o per correu electrònic al servei d'atenció al públic

5 Preparar i formalitzar convenis amb les universitats catalanes i altres institucions per formentar la recerca i investigació

6 Participar en l'edició i publicació de materials bibliogràfics de recerca i divulgació sobre protecció de dades

7 Ofertar en conveni amb l'EAPC formació jurídica i sobre seguretat de la informació a personal de l'administració

8 Preparar i organitzar conferències, jornades i seminaris relacionats amb el dret i fer-ne difusió a través de la Web

9 Preparar i formalitzar el conveni de formació amb l'EAPC

10 Instruir expedients dirigits a corregir les conculcacions del dret a la protecció de dades de caràcter personal

11 Distribuir díptics d'informació ciutadana sobre la naturalesa del dret i els instruments de protecció

12 Promoure la inscripció de fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya

13 Informar preceptivament els projectes de disposició de caràcter general de la Generalitat que afecten el dret

Recursos Alt càrrec: 1

Humans Funcionaris del grup A:11

Funcionaris del grup B:1

Funcionaris del grup C:5

Funcionaris del grup D:1

Contractats laborals del grup A1:6

Dept./Secció Agència Catalana de Protecció de Dades

Servei/Entitat Agència Catalana de Protecció de Dades Codi: PD01

Programa Òrgans superiors Generalitat i control extern Codi: 111
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA





DEPARTAMENTS





DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Codi Servei                                                                                                                                        
PR01 Secretaria General de Presidència
PR02 Secretaria General Conseller Primer
PR03 Gabinet Jurídic
PR04 Secretaria Coordinació Interdepart.
PR05 Secretaria Relacions Internacionals
PR06 Secretaria General de l'Esport
PR07 Secretaria Política Lingüística
PR08 Secretaria General de Joventut
PR09 Secretaria de Comunicació



Unitat Secretaria General de la Presidència

responsable

Missió Suport i assistència política i tècnica a la Presidència de la Generalitat. Representació del Govern de la

Generalitat a Madrid.

Canalitzar i distribuir els serveis de la Generalitat, oferint als ciutadans/ciutadanes de Catalunya un sistema d'informació

i tramitació basat en la diversificació de canals d'atenció (012, gencat.net, OAC's, etc.) com a punt d'entrada comú.

Objectius 1 Dirigir l'Oficina de la Presidència com a suport al President en l'exercici de les seves funcions i en la projecció exterior.

Estratègics 2 Dirigir i coordinar l'administració dels recursos i els serveis generals del Departament de la Presidència.

3 Facilitar als ciutadans de Catalunya informació sobre el país i desenvolupar el model de servei de la Generalitat.

4 Desenvolupar un model de relació ciutadans-administració que faciliti la transparència.

Objectius 1.1 Donar suport i assistència al President de la Generalitat en l'exercici de les seves funcions de representació institucional.

Operatius 1.2 Coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva; planificar i executar la política de comunicació de la Presidència.

1.3 Oferir al govern informació per impulsar el seu programa polític.

2.1 Executar el pressupost aprovat pel Parlament.

2.2 Executar el pla d'obres 2006.

2.3 Aplicar les directrius corporatives en matèria de RRHH.

3.1 Desenvolupar l'estratègia multicanal en les relacions de l'administració amb els ciutadans, amb tecnologies innovadores.

3.2 Consolidar els sistemes d'inforamció que permetin la integració de les BBDD pel que fa a la formació al ciutadà.

3.3 Dissenyar una solució d'integració que faci accessible als ciutadans els tràmits de la Generalitat.

4.1 Fer transparent la informació pública (BBDD, acords de govern, pressupostos, etc.).

4.2 Fomentar entorns virtuals que impliquin el propi ciutadà en l'acció de govern.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Consultes 012 i 902 OUTPUT Consultes 2.500.000

2 Atencions OAC's OUTPUT Consultes 2.500.000

3 Visites GENCAT OUTPUT Visites 40.000

4 Publicacions informatives editades OUTPUT publicacions 4

5 Exemplars public.informativ.distribuïdes OUTPUT distribució 10.450.000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificació i organització de l'agenda del President.

2 Preparació de reunions, actes o esdeveniments que afectin la Presidència de la Generalitat.

3 Elaboració i difusió de les activitats de comunicació de la Presidència i anàlisi tècnica de les polítiques del Govern.

4 Activitats de representació de les delegacions del Govern a Madrid.

5 Suport a institucions que desenvolupin activitats d'interès general.

6 Activitats dels serveis generals del Departament de la Presidència (gestió econòmica, RRHH, obres i altres serveis).

7 Millora del SAC, com a portal d'informador sectorial i ampliació de l'àmbit de la informació de les BBDD departamentals.

8 Incorporació de nous serveis i millora de la protocolarització del canal telefònic (012).

9 Construcció de l'Atlas Electrònic de Catalunya i creació de subportals temàtics sectorials.

10 Millora de l'accés a la informació del canal internet.

11 Racionalització de la distribució de punts d'atenció al territori, fusionant Oficina Atenció Ciutadana i Punts de Registre.

12 Edició de publicacions: Revista, Guia de Serveis, Guia Breu i Agenda.

13 Construcció d'una nova plataforma pels e-serveis de la Generalitat.

Recursos Persones: 290

Humans Alts càrrecs: 10

Eventuals: 34

Funcionaris: comandaments i tècnics, 52; personal administratiu, 88; subalterns, 27

Laborals: comandaments i tècnics, 20; personal administratiu, 55; subalterns, 4

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General de Presidència Codi: PR01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Patronat Català ProEuropa

responsable

Missió Reforçar les capacitats de suport tècnic al Govern i a la seva presència a Brussel·les; els mecanismes de

promoció de la cooperació amb altres administracions, organitzacions i institucions catalanes. Mantenir, millorar

i racionalitzar els instruments d'informació, de divulgació, assistència i suport pels ciutadans en general.

Objectius 1 Donar suport tècnic i operatiu al Govern i als seus departaments pel que fa a polítiques europees.

Estratègics 2 Afavorir la cooperació en qüestions europees amb altres administracions catalanes.

3 Reforçar la participació de les empreses, escoles, organitzacions i ciutadans en general en programes i iniciatives europees.

4 Contribuir al coneixement i la sensibilització general sobre qüestions europees.

Objectius 1.1 Donar suport tècnic i operatiu al Govern i als seus departaments pel que fa a polítiques europees.

Operatius 2.1 Afavorir la cooperació en qüestions europees amb altres administracions catalanes.

3.1 Reforçar la participació de les empreses, escoles, organitzacions i ciutadans en general en programes i iniciatives europees.

4.1 Contribuir al coneixement i la sensibilització general sobre qüestions europees.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Equips d'experts OUTPUT equips 8

2 Reunions funcionaris comunitar OUTPUT funcionaris 500

3 Comissions creades OUTPUT comissions 9

4 Nou portal internet Resultats accessos 500.000

5 Cursos organitzats OUTPUT curos 5

6 Cursos organitzats Resultats participants 200

7 Beques integració europea i altres ajuts OUTPUT beques/altres ajuts 15

8 Publicacions especialitzades OUTPUT publicacions 119

 

 

Activitats 1 Reorganitzacióo dels serveis bàsics d'informació i de vetlla.

2 Consolidació dels equips d'experts propis, assegurant el suport estratègic i operatiu a les polítiques i iniciatives dels Dep

3 Suport a les actuacions de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les.

4 Organització de les xarxes d'experts.

5 Organització de contactes amb funcionaris catalans.

6 Organització de comissions tècniques de cooperació.

7 Organització de comissions territorials de cooperació.

8 Consolidació dels serveis bàsics de consulta, orientació, assessorament i suport operatiu.

9 Portal Catalunya-Europa.

10 Informació i cooperació amb els mitjans de comunicació.

11 Beques d'integració europea.

12 Stages de formació a les seus de la Delegació del govern a Brussel·les, cursos universitaris i cursos per a parlamentaris.

13 Publicacions especialitzades (notícies, legislació, informes sobre les polítiques de major interès per a Catalunya...).

Recursos Total personal: 60

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General de Presidència Codi: PR01

Programa Relacions exteriors Codi: 231
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Unitat Secretaria General del Conseller Primer. Direcció i administració generals

responsable

Missió Suport i assistència tècnica al Conseller Primer.

Coordinació i impuls de les polítiquesde l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer.

Objectius 1 Donar suport i assistència al Conseller Primer en l'exercici de les seves funcions.

Estratègics 2 Dirigir les polítiques impulsades en l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer.

3 Coordinar l'acció del Govern de la Generalitat en el territori.

4 Garantir el desenvolupament d'activitats en àmbits identificats com a prioritaris.

Objectius 1.1 Participar en l'estudi, el disseny, la planificació i l'execució dels programes d'actuació impulsats pel conseller primer.

Operatius 1.2 Donar suport tècnic al conseller primer pel que fa a la coordinació de les polítiques públiques que li corresponen.

2.1 Coordinar les polítiques impulsades en l'àmbit de competència de la Secretaria General del Conseller Primer.

2.2 Dirigir i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals, de les unitats que coordina la SG Conseller Primer.

3.1 Millorar la coordinació de les activitats departamentals i interdepartamentals en el territori.

3.2 Exercir la representació ordinària del Govern de la Generalitat en el territori.

4.1 Donar suport a activitats d'interès públic.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Ajuts concedits OUTPUT nombre d'ajuts 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Coordinació i supervisió de l'organització de les activitats del conseller primer.

2 Elaboració d'estudis i informes sobre àmbits prioritaris.

3 Seguiment dels plans i programes executats per les unitats dependents de la Secretaria General del Conseller Primer.

4 Establiment de directrius per al disseny de polítiques i serveis en els quals intervingui més d'un departament.

5 Activitats de representació del Govern de la Generalitat en el territori.

6 Seguiment i coordinació de les actuacions dels plans i programes interdepartamentals en el territori.

7 Activitats dels serveis generals en l'àmbit de competència de la SG del Conseller Primer: RRHH, gestió econòmica, obres, etc.

8 Suport a institucions que desenvolupin activitats d'interès general de l'àmbit de la SG del Conseller Primer.

9 Exercici de les funcions del conseller primer que delegui en la Secretaria General del Conseller Primer.

Recursos Persones: 148

Humans Alts càrrecs: 8

Eventuals: 16

Funcionaris: comandaments i tècnics, 32; personal administratiu, 51; subalterns, 17

Laborals: comandaments i tècnics, 12; personal administratiu, 12

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General Conseller Primer Codi: PR02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121

   24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General del Conseller Primer

responsable

Missió Transferència a l'Institut Català de les Dones

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General Conseller Primer Codi: PR02

Programa Promoció de les dones Codi: 322
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Unitat Direcció General d'Afers Religiosos

responsable

Missió Des de la laïcitat, normalitzar la presència del fet religiós plural i la llibertat de pensament.

Objectius 1 Millorar el respecte dels drets de llibertat religiosa i de pensament, amb propostes d'actuació.

Estratègics 2 Millorar la bona relació entre cada confessió religiosa i la resta de la societat, amb subvencions.

3 Col·laborar amb les diverses entitats religioses i de laïcitat, amb convenis.

Objectius 1.1 Incrementar les pautes d'actuació dels municipis davant la demanda de locals de culte.

Operatius 1.2 Incrementar les pautes d'actuació dels municipis davant la mort (cementiris i tanatoris).

1.3 Incrementar les pautes d'actuació davant els conflictes per raó de les creences religioses.

2.1 Incrementar els coneixements sobre la realitat religiosa de Catalunya.

2.2 Mantenir el suport a les activitats de diàleg interreligiós.

2.3 Mantenir el suport als grups religiosos que actuen a favor de la convivència i dels drets humans.

3.1 Incrementar la pluralitat de l'assistència religiosa en centres penitenciaris i hospitalaris.

3.2 Augmentar el nombre de grups religiosos que utilitzen la llengua catalana.

3.3 Augmentar l'acceptació de la laïcitat.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Propostes d'actuació OUTPUT propostes 3

2 Actes municipis OUTPUT actes 10

3 Estudis realitzats OUTPUT estudis 3

4 Assessoraments mitjans comunic OUTPUT assessorament 2

5 Projectes subvencionats OUTPUT projectes 60

6 Convenis amb entitats OUTPUT convenis 7

7 Cursos de català OUTPUT cursos 4

 

 

 

Activitats 1 Investigar sobre les dificultats per exercir els drets de llibertat religiosa i de pensament.

2 Investigar sobre els conflictes que es generen per raó de les creences.

3 Presentar als municipis propostes d'actuació davant la demanda de locals de culte.

4 Presentar als municipis propostes d'actuació sobre cementiris i tanatoris.

5 Elaborar una guia de recomanacions per als centres docents davant conflictes per raó de fes.

6 Promoure que els mitjans de comunicació donin a conèixer la realitat religiosa de Catalunya.

7 Investigar sobre la realitat religiosa de Catalunya a través de conveni amb la UAB.

8 Promoure amb subvencions les activitats de bona relació entre confessions religioses i societat.

9 Promoure amb subvencions els estudis relacionats amb religions i laïcitat.

10 Cursos de català per a col·lectius religiosos amb el Consorci de Normalització Lingüística.

11 Establir i renovar convenis de col·laboració amb confessions religioses.

12 Renovar el conveni de col·laboració amb la Lliga per la Laïcitat.

13 Celebrar unes jornades sobre cultura religiosa a l'escola.

Recursos Persones: 5

Humans Alt càrrec: 1

Funcionaris: personal administratiu, 2

Laborals: comandaments i tècnics, 2

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General Conseller Primer Codi: PR02

Programa Relacions amb les confessions religioses Codi: 324
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Unitat Secretaria General del Conseller Primer

responsable

Missió Amortització anual de les obres d'adequació de l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General Conseller Primer Codi: PR02

Programa Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis Codi: 543
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Unitat Gabinet Jurídic

responsable

Missió El Gabinet Jurídic és la unitat encarregada de l'assessorament en dret i de la representació i defensa unitària de

l'Administració de la Generalitat davant els òrgans del poder judicial i d'altres que compleixen funcions

jurisdiccionals en totes les qüestions en què tingui interès.

Objectius 1 Millorar la qualitat de la defensa jurídica.

Estratègics 2 Garantir l'assessorament especialitzat.

3 Aportar recursos i coneixement constant.

Objectius 1.1 Assignar la representació i defensa en funció de criteris d'especialització.

Operatius 1.2 Incrementar el nombre de peritatges tècnics.

2.1 Fomentar la participació dels advocats i lletrats en fòrums jurídics.

2.2 Afavorir la formació especialitzada dels advocats i lletrats.

3.1 Incrementar el nombre de bases de dades i publicacions jurídiques.

3.2 Ampliar l'ús interactiu de tot el coneixement jurídic.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Externalitzacions repres./defen.jurídiqu OUTPUT nombre 25 represent./defenses jurídiq

2 Dictàmens i informes contractats OUTPUT nombre 20 dict/inf.pericials/jurídics

3 Particip. seminaris jurídics OUTPUT nombre 300 advocats i lletrats

4 Sessions seminaris OUTPUT nombre 10

5 XXII Jornades Serveis Juridics OUTPUT nombre 1

6 Accessos web del Gabinet OUTPUT nombre 2.000

 

 

 

 

Activitats 1 Exercir l'assessorament, la representació i la defensa de l'Administració de la Generalitat.

2 Assumir els costos dels peritatges tècnics.

3 Externalitzar la representació i la defensa d'assumptes, quan escaigui.

4 Encarregar l'elaboració de dictàmens jurídics dels assumptes que ho requereixin.

5 Oferir formació especialitzada en fórums de debat jurídic.

6 Organitzar les XXIII Jornades de Serveis Jurídics.

7 Facilitar la realització de cursos de postgrau i màsters.

8 Incorporar noves bases de dades jurídiques.

9 Sistematitzar l'experiència adquirida.

10 Organitzar amb caràcter mensual, un seminari.

Recursos Persones: 171

Humans Alts càrrecs: 3

Funcionaris: comandaments i tècnics, 132; personal administratiu, 31; subalterns, 4

Laborals: subalterns, 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Gabinet Jurídic Codi: PR03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria de Coordinació Interdepartamental

responsable

Missió Coordinar l'acció de Govern, el seguiment del grau de compliment d'aquesta acció de Govern, del programa

legislatiu del Govern i del seu desplegament normatiu.

Objectius 1 Verificar el grau de compliment de l'acció de Govern, del programa legislatiu del Govern i del seu desplegament normatiu.

Estratègics 2 Verificar la coordinació i el seguiment de l'execució de les actuacions interdepartamentals.

3 Coordinar les diferents unitats que depenen de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental.

4 Garantir la participació d'entitats i associacions.

Objectius 1.1 Crear i implantar sistemes d'informació sobre l'acció de Govern.

Operatius 2.1 Coordinar i fer el seguiment de l'execució de les actuacions interdepartamentals.

3.1 Garantir la coordinació i valoració interdepartamental, acadèmica i social dels diferents estudis realitzats.

3.2 Garantir la disponibilitat, l'eficàcia i l'eficiència de les accions de normalització lingüística del departament.

4.1 Detectar els canvis actitudinals i socioculturals, i l'adequació entre les necessitats i les intervencions per millorar-les.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Revistes i títols publicats OUTPUT Títols publicats 5

2 Conferències/seminaris/jornade OUTPUT nombre d'activitats 2

3 Programes commemoratius organitzats OUTPUT commemoracions 1

4 Convenis col·laboració signats OUTPUT convenis 10

5 Subvencions atorgades OUTPUT subvencions 120

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar els informes i el balanç de seguiment de l'acció de Govern.

2 Centralitzar i coordinar les demandes d'informació sobre l'acció de Govern.

3 Coordinar les activitats que afectin més d'un departament i altres activitats de caràcter interdepartamental.

4 Donar suport i col·laborar en publicacions i accions de difusió de la identitat catalana.

5 Donar suport i col·laborar en publicacions en l'àmbit del pensament contemporani.

6 Desenvolupar el pla de normalització lingüística del Departament.

Recursos Persones: 42

Humans Alt càrrec: 1

Eventuals: 3

Funcionaris: comandaments i tècnics, 22; personal administratiu, 15; subalterns, 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria Coordinació Interdepart. Codi: PR04

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria de Relacions Internacionals

responsable

Missió Impuls de la projecció internacional de l'administració de la Generalitat de Catalunya per situar-la a l'exterior

i també fer més visible la presència arreu i en tots els àmbits. Afecta tant a les accions pròpies com a l'hora

pretèn donar suport als agents socials, empreses i organismes en la seva internacionalització. Atracció d'iniciatives,

seus d'organismes internacionals i posicionar-se com a plaça de referència a nivell internacional.

Objectius 1 Coordinar i impulsar l'actuació de la Generalitat de Catalunya i els seus agents en la projecció exterior.

Estratègics 2 Coordinar i participar en la política europea de l'estat i el moviment regional europeu.

3 Coordinar i impulsar els compromisos de Catalunya amb els seus socis internacionals.

4 Impulsar oficines de la Generalitat a l'exterior i els viatges i missions exteriors.

5 Impulsar l'euroregió Pirineus Mediterrània.

Objectius 1.1 Impulsar les relacions multilaterals i bilaterals de Catalunya amb estats, regions i organitzacions internacionals.

Operatius 1.2 Coordinar i donar suport a les accions de projecció exterior dels diferents departaments.

1.3 Fomentar les missions institucionals i econòmiques a l'exterior.

2.1 Participar a les reunions de la conferència estatal d'assumptes relacionats amb les comunitats europees i fer-ne el seguiment

3.1 Fer el seguiment dels convenis i acords signats per la Generalitat.

4.1 Fomentar missions internacionals.

4.2 Fer prospectiva dels països on tenir presència estratègica.

4.3 Incrementar les activitats de les oficines operatives, com les de l'Oficina de París.

5.1 Posar en marxa projectes en aquest àmbit.

5.2 Intensificar les relacions amb les regions d'aquesta xarxa.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Missions exteriors OUTPUT nombre 5

2 Polítiques de la Unió Europea OUTPUT nombre d'accions 5

3 Política europea de l'estat OUTPUT nombre d'accions 5

4 Acords de cooperació internac. OUTPUT acords 2/4

5 Projectes de l'Euroregió OUTPUT projectes 10

6 Activitats oficines exterior OUTPUT activitats organit. 30/40

7 Ajuts atorgats OUTPUT nombre d'ajuts 6

 

 

 

Activitats 1 Foment del contacte i seguiment de les activitats dels organismes internacionals.

2 Treball directe amb organitzacions internacionals que treballen àrees d'interès per a Catalunya.

3 Participació activa en el moviment regional europeu.

4 Seguiment de les iniciatives de la UE amb incidència directa a Catalunya mitjanaçant el Patronat.

5 Impuls i possible creixement de les oficines de la Generalitat a l'exterior.

6 Incentivació de l'atracció de seus internacionals.

7 Organització de viatges i missions puntuals per establir contactes d'alt nivell.

8 Impuls de l'euroregió Pirineus Mediterrània i de projectes lligat a aquesta iniciativa.

9 Suport i foment a les entitats públiques i privades en la tasca de projecció exterior.

10 Activitats de foment de la presència de l'activitat de projecció internacional als mitjans de comunicació.

Recursos Persones: 21

Humans Alt càrrec: 1

Eventuals: 3

Funcionaris: comandaments i tècnics, 8; personal administratiu, 6

Laborals: comandaments i tècnics, 3

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria Relacions Internacionals Codi: PR05

Programa Relacions exteriors Codi: 231
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Unitat Secretaria General de l'Esport

responsable

Missió Direcció, planificació i coordinació de l'execució de la política esportiva de la Generalitat de Catalunya.

La Secretaria General de l'Esport coordina les actuacions de les diferents unitats associades al món de l'esport: Consell

Català de l'Esport, Institut Nacional d'Educació Física (INEF), Centre d'Alt Rendiment Esportiu i Consorci del Circuit de

Catalunya.

Objectius 1 Impulsar les polítiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de l'esport i l'educació física.

Estratègics 2 Promoure la projecció exterior de l'esport.

Objectius 1.1 Coordinar les diferents unitats associades al món de l'esport i l'educació física.

Operatius 2.1 Consolidar la projecció internacional esportiva.

2.2 Desenvolupar el màrqueting esportiu.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Seguiment i coordinació dels organismes de la Generalitat que desenvolupen polítiques en l'àmbit de l'esport.

2 Participació en projectes específics: xarxa internac. països esportius, 4 motors per a Europa i Comunitat Treball Pirineus.

3 Establiment d'una xarxa de relacions internacionals.

4 Suport i dinamització de les organitzacions internacionals participades.

Recursos Persones: 6

Humans Alt càrrec: 1

Eventuals: 2

Funcionaris: personal administratiu, 1

Laborals: comandaments i tècnics, 2

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General de l'Esport Codi: PR06

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Secretaria de Política Lingüística

responsable

Missió Aconseguir que tota la població de Catalunya tingui coneixements de llengua catalana, que s'incrementi l'ús habitual de la

llengua i que existeixi una oferta adequada de serveis i productes en català en tots els sectors

d'activitat, públics i privats.

Objectius 1 Facilitar i promoure l'accés de la població al coneixement del català, especialment en el cas de la nova immigració.

Estratègics 2 Fomentar l'ús del català en les relacions interpersonals i en les comunicacions institucionals i empresarials.

3 Millorar l'oferta de productes i serveis en català.

4 Millorar l'estatus legal de la llengua catalana i garantir el dret d'usar-la a tots els ciutadans.

Objectius 1.1 Doblar l'oferta de cursos de català inicials i bàsics.

Operatius 1.2 Oferir una eina efectiva per a l'aprenentatge de català en línia.

1.3 Incrementar l'eficàcia dels serveis d'assess. lingüístic i terminològic, i certificació coneixements generals del català.

2.1 Disminuir el percentatge de població que té coneixements de català però no l'usa habitualment.

2.2 Disminuir percentatge població catalanoparlant que utilitza el castellà quan s'adreça a desconeguts o en noves relacions.

2.3 Incrementar percepció de llengua catalana com a llengua moderna, flexible, útil, etc., en relacions personals i professionals

3.1 Augmentar nombre pel·lícules cinema exhibides en català, nbre.espectadors i nbre.pel·lícules DVD amb versió catalana inclosa.

3.2 Incrementar les eines de correcció i traducció automàtica i els productes de telefonia mòbil en català.

3.3 Incrementar el nombre d'empreses que ofereixen l'atenció al públic en català.

4.1 Desenvolupar el marc legal en matèria de política lingüística a partir del nou Estatut.

4.2 Promoure igualtat del català, al costat de les diverses llengües oficials, davant institucions públiques estatals i europees.

4.3 Matenir l'activitat de les oficines de garanties lingüístiques.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cursos català inicials i bàsic OUTPUT alumnes 63.686

2 Proves de català OUTPUT persones matriculade 8.500

3 Sap català,no l'usa habitualm Resultats persones 22,20%

4 Sap català,no l'usa desconegut Resultats persones 29,20%

5 Cinema en català Resultats espectadors 820.000

6 Atenció al públic en català Resultats empreses 60%

7 Oficines garanties lingüístiqu OUTPUT casos atesos 2.400

 

 

 

Activitats 1 Implantar el programa d'acolliment lingüístic per afavorir l'arrelament de la nova població al territori de Catalunya.

2 Desenvolupar el curs de català en línia, amb l'institut Ramon Llull, i posar a disposició dels ciutadans els nivells 1 i 2.

3 Desenvolupar el projecte del servei centralitzat d'atenció de consultes lingüístiques i implantar-lo el segon semestre 2006.

4 Convocatòries de proves per obtenir els certificats de coneixements generals de català, d'acord directrius Consell d'Europa.

5 Posar en marxa la segona fase de la campanya Dóna corda al català adaptada a la joventut.

6 Estendre el programa Voluntaris per la llengua territorialment i sectorialment.

7 Aplicar el programa de foment de l'oferta de cinema i productes audiovisuals en català.

8 Aplicar el programa de foment de l'oferta de productes i serveis en català en l'àmbit de les TIC.

9 Estudis sobre l'ús de la llengua catalana, especialment en relació a la joventut i al consum de productes i serveis.

10 Continuar les negociacions amb l'Estat i la Unió Europea en relació amb l'estatus del català.

Recursos Persones: 97

Humans Alt càrrec: 1

Funcionaris: comandaments i tècnics, 47; personal administratiu, 37; subalterns, 5

Laborals: comandaments i tècnics, 5; personal administratiu, 2

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria Política Lingüística Codi: PR07

Programa Promoció de la Llengua catalana Codi: 451
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Unitat Secretaria General de Joventut

responsable

Missió Desenvolupar polítiques per millorar les condicions de vida dels joves, especialment en l'habitatge, la salut,

l'ocupació i la convivència. Potenciar la seva participació i el suport a les entitats juvenils.

Objectius 1 Coordinar actuacions interdepartamentals en el marc del Pla Nacional de la Joventut.

Estratègics 2 Enfortir el compromís amb el món associatiu i millorar les infraestructures de les entitats juvenils.

3 Potenciar un lleure participatiu i creatiu enfront d'un lleure passiu i consumista.

4 Consolidar una estructura que permeti motivar i coordinar les actuacions a nivell de territori.

Objectius 1.1 Divulgar les actuacions vinculades a les polítiques de joventut mitjançant la web i els PIJ'S.

Operatius 2.1 Fomentar l'associacionisme juvenil i aconseguir un major grau de participació dels joves.

2.2 Millorar les infraestructures de les entitats juvenils.

3.1 Fomentar el reconeixement social de l'educació en el lleure en la formació dels joves.

4.1 Fer arribar a la totalitat del teixit associatiu les normatives vigents en matèria de joventut.

4.2 Millorar la implicació de les administracions locals en les polítiques de joventut.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Entitats subvenc.(activitats) OUTPUT subvencions 575

2 Entitats subvenc. (inversions) OUTPUT subvencions 122

3 Camps de treball Resultats participants 1273

4 Cursos educació en el lleure OUTPUT nombre cursos 452

5 Cursos educació en el lleure Resultats participants 4.800

6 Web Resultats visites 793.336

7 Programes locals finançats OUTPUT programes 994

8 Programes comarcals finançats OUTPUT programes 266

9 Trobada delegats Resultats participants 1.795

 

Activitats 1 Promoure estudis en matèria de joventut i debats sobre qüestions que afecten els joves.

2 Formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions del país o d'altres països.

3 Incrementar el suport econòmic a les associacions juvenils.

4 Establir vincles i fer intercanvis amb altres Comunitats Autònomes i països d'Europa.

5 Organitzar cursos de formació acreditatius de la capacitat i qualitat dels educadors en el lleure.

6 Divulgar a través de la web les normatives vigents en matèria juvenil.

7 Donar suport financer/tècnic als Consells Comarcals per desenvolupar les activitats i Plans Comarcals.

8 Donar suport financer/tècnic als ajuntaments per desenvolupar les activitats i Plans Locals.

9 Fer publicitat dels serveis que ofereixen els PIJ'S.

10 Organitzar cursos de formació i trobades nacionals per a informadors juvenils.

Recursos Persones: 93

Humans Alt càrrec:1

Eventuals: 4

Funcionaris: comandaments i tècnics, 35; personal administratiu, 29; subalterns, 2

Laborals: comandaments i tècnics, 11; personal administratiu, 10; subalterns, 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria General de Joventut Codi: PR08

Programa Serveis a la joventut Codi: 321
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Unitat Direcció General de Difusió Corporativa

responsable

Missió Difondre l'acció de govern i la imatge corporativa de la Generalitat entre la població de Catalunya i els seus visitants.

Ser un instrument per facilitar el coneixement global del territori català.

Objectius 1 Promoure el coneixement del territori i de la realita social catalana i projectes de divulgació de la realitat catalana

Estratègics 2 Conèixer, coordinar i aprovar la publicitat institucional.

3 Conèixer i vetllar per l'activitat editorial dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

4 Harmonitzar la imatge institucional de la Generalitat de Catalunya.

Objectius 1.1 Ampliar el contingut sociocultural de les exposicions i activitats del Centre d'Informació de Catalunya, Palau Robert.

Operatius 1.2 Incrementar les activitats de caràcter científic, tecnològic i les adreçades a infants i foves del Centre d'Informació.

2.2 Mantenir la cura pel compliment de la normativa vigent en publicitat institucional.

2.3 Assegurar la coordinació interdepartamental en matèria de publicitat institucional.

3.1 Mantenir el suport a l'activitat editorial dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Millorar els productes editorials del Departament de la presidència.

4.1 Incrementar l'harmonització de la imatge institucional de la Generalitat i la seva senyalització segons la normativa vigent.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Visitants anuals Palau Robert Resultats visitants 500.000

2 Visites pàgina web del Palau Robert Resultats accessos pàgina web augment 2%

3 Campanyes realitzades OUTPUT campanyes augment 1%

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Organització d'activitats al Centre d'Informació de Catalunya, Palau Robert: exposicions, concerts, tallers pedagògics.

2 Campanyes publicitàries.

3 Edició de publicacions.

4 Actualització, seguiment i manteniment del Programa d'Identificació Visual (PIV).

5 Manteniment de la pàgina web del PIV per informar i respondre consultes.

6 Actualització de la pàgina web del Palau Robert.

7 Seguiment de les publicacions dels altres departaments de la Generalitat via el Consell Editorial.

8 Elaboració de criteris sobre publicitat institucional.

Recursos Persones: 34

Humans Alt càrec: 1

Eventuals: 2

Funcionaris: comandaments i tècnics, 9; personal administratiu, 7; subalterns, 2

Laborals: comandaments i tècnics, 8; personal administratiu, 5

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria de Comunicació Codi: PR09

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Mitjans de Comunicació Social

responsable

Missió Proposar i executar la política del govern de la Generalitat sobre mitjans de comunicció, dirigir la implantació

de la tecnologia digital en el sector audiovisual i impulsar la recerca en l'entorn de l'espai

català de comunicació.

Objectius 1 Impuls del sector dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual en particular.

Estratègics 2 Preservar el pluralisme, el dret a la informació i la llibertat d'expressió en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

3 Implantar la Televisió Digital Terrestre a Catalunya (TDT) i ordenar l'apagada analògica.

4 Completar el mapa de la radiodifusió sonora a Catalunya (analògica i digital).

5 Consolidar l'espai català de comunic.com a mercat dels mitjans de comunic.en llengua catalana i espai de reflexió i recerca.

Objectius 1.1 Millorar i incrementar la política d'ajuts al sector.

Operatius 2.1 Adequar la regulació dels mtijans de comunicació públics al nou marc legislatiu.

3.1 Incrementar el nombre d'emissions de TDT a Catalunya per illes territorials.

3.2 Incrementar la divulgació de la TDT, a través de campanyes de comunicació.

3.3 Incrementar el servei d'atenció a les consultes dels usuaris sobre la implantació de la TDT.

4.1 Reduir la presència de les ràdios analògiques no regulades a Catalunya.

4.2 Incrementar la regulació per a la difusió de la ràdio digital a Catalunya.

5.1 Mantenir les accions dutes a terme fins al moment, per tal de consolidar el grup de treball.

5.2 Incrementar l'activitat del grup de treball, presencial i virtual.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Evolució VAB sector mitjans comunicació Resultats euros igual augment PIB

2 Aportació a conjunt ingressos ACN Eficiència euros 80%

3 Variació destinataris ajuts OUTPUT beneficiaris ajuts augment 10%

4 Reunions agents implicats INPUT convocades/previstes 95-100%

5 Resultat proves pilot TDT OUTPUT proves pilot 3

6 Emissions TDT a Catalunya Resultats audiència 75%

7 Aprovació decrets previstos INPUT normativa 2

8 Interacció agents sector OUTPUT reunions convoc/prev 50%

 

 

Activitats 1 Consolidació de la convocatòria dels concursos públics de subvencions.

2 Impuls de l'Agència Catalana de Notícies.

3 Impuls d'un nou instrument de medició d'audiències dels mitjans de comunicació.

4 Impuls de la col·laboració entre mtijans de comunicació públics dels territoris de parla catalana.

5 Impuls del canal Euroregió.

6 Elaboració d'un projecte de decret de règim jurídic de les televisions locals digitals.

7 Elaboració d'un projecte de decret de regulació de les emissores de ràdio i TV de titularitat pública local.

8 Elaboració d'un projecte de decret de regulació de les emissores de ràdio culturals i educatives.

9 Impuls del Fòrum del DAB a Catalunya i suport a les proves pilot de DMB a Catalunya.

10 Impuls de les activitats relacionades amb la TDT (televisó digital terrestre) a Catalunya.

11 Impuls de la recerca i la producció de coneixement sobre l'espai català de comunicació.

12 Premis Nacionals de Radiodifusió, TV, Internet i Telecomunic. i creaació d'una nova categoria de premi nacional.

13 Creació de l'Arxiu Públic Audiovisual de Catalunya, totalment digitalitzat.

Recursos Persones: 39

Humans Alts càrrecs, 2

Eventuals, 3

Funcionaris: comandaments i tècnics, 11; personal administratiu, 14; subalterns, 1

Laborals: comandaments i tècnics, 5; personal administratiu, 3

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Secretaria de Comunicació Codi: PR09

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ

Codi Servei                                                                                                                                        
RP01 Secretaria General



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Distribució dels recursos per realitzar les funcions d'administració, règim interior, gestió serveis grals del departament,

així com les tasques de suport a les diferents unitats directives. Disseny,seguiment i suport als diferents programes i

actuacions sectorials en aquells àmbits que consideri prioritari el titular del Departament.

Objectius 1 Aconseguir el ple desenvolupament del programa del Memorial Democràtic.

Estratègics 2 Desenvolupar la tasca del Programa de l'Institut Internacional per la Pau

3 Revaloritzar encara més la tasca de l'Institut d'Estudis Autonòmics

4 Potenciar la relació de col.laboració entre Generalitat i Comunitats Autonòmes i també amb les Forces Armades

5 Racionalitzar els mitjans materials i humans disponibles per a la consecució d'un millor servei dirigit a unitats directives

Objectius 1.1 Incrementar la dotació de la línia d'ajut

Operatius 1.2 Incrementar presència en la Societat d'actuacions del Memorial Democràtic

2.1 Establir una línia d'ajuts

2.2 Donar a conèixer les actuacions del Programa Institut Internacional per la Pau

3.1 Augmentar els estudis i treballs sobre autonòmies polítiques

4.1 Incrementar les actuacions de les activitats dirigides al personal de l'exèrcit

5.1 Temporitzar adequadament les diferents fases d'execució del pressupopst per assolir els objectius previstos

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Recursos financers destinats a activitat INPUT pressupost 16%

2 Nombre treballs, seminaris, conferències OUTPUT actes 50

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració del pressupost i la seva gestió posterior mitjançant documents comptables i modificacions pressupostàries

2 Elaboració i seguiment dels expedients de contractació administrativa necessaris per dur a terme l'activitat del departament

3 Tramitar les subvencions del departament

4 Aplicació dins àmbit del departament de la política de personal dictada per Funció Pública

5 Coordinar les necessitats formatives del personal del departament

6 Assessorament als diferents òrgans del departament en assumptes d'organització, coordinació i perfeccionament de circuits

7 Assessorament en l'elaboració,informes i tramitació de les disposicions de caràcter gral.i informes requerits pel Parlament

8 Coordinació, intercanvi d'informació i establiment de criteris sobre les qüestions parlamentàries

9 Elaboració, coord.d'informes i publicacions econòmics i estadistics en matèria de competència del departament

10 Seminaris, actes, conferències,fòrums, taules rodones i exposicions relacionades amb el Programa Memorial Democràtic

11 Seminaris, actes, conferències,fòrums, taules rodones i exposicions relaciones amb la pau

12 Millora de les aplicacions informàtiques que donen suport als diferents programes del Departament

13 Impulsar la col.laboració amb altres administracions, i millorar l'autogovern de Catalunya

Recursos Tècnics superiors -35

Humans Tècnics Gestió - 4

Administratius - 19

Auxiliars administratius - 10

Dept./Secció Relacions Institucionals i Participació

Servei/Entitat Secretaria General Codi: RP01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General de Participació Ciutadana

responsable

Missió Millorar la participació ciutadana en els processos d'elaboració i execució de polítiques públiques, promovent la creació i

i regulació de canals, òrgans i instruments participatius dirigits a la població en general, amb especial insistència en els

sectors amb més dificultats, i a les institucions catalanes: govern, ens locals, Parlament i sistema judicial.

Objectius 1 Aconseguir la implicació ciutadana en el procés d'elaboració i execució de les polítiques públiques

Estratègics 2 Millorar la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu de les polítiques públiques

3 Millorar l'instrumental conceptual i metodològic per a una major eficàcia i eficiència dels processos participatius

Objectius 1.1 Incrementar 30% nombre de processos participatius en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya

Operatius 1.2 Incrementar 10% nombre de proposicions d'iniciatives legislatives populars

1.3 Incrementar 30% nombre de processos participatius promoguts en l'àmbit local

2.1 Incrementar 30% nombre d'associacions que reben cursos específics de formació

2.2 Incrementar 30% nombre de persones individuals en processos participatius

2.3 Incrementar l'oferta formativa de l'Escola d'Administració Pública en un 30%

3.1 incrementar 30% poblacions relacionades amb la participació ciutadana

3.2 Incrementar 30% acords amb les Universitats

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Quantitat de processos iniciats OUTPUT procés 5

2 Nombre departaments promotors OUTPUT departament 5

3 Grau coordinació interdepartamental Qualitat departament mig

4 Importància de l'actuació Qualitat pressupost mig

5 Nombre propostes presentades OUTPUT iniciatives 2

6 Nombre propostes recollit signatures OUTPUT iniciatives 2

7 Nombre processos àmbit local Resultats procés 150

8 Grau compliment objectius proces Resultats percentatge 50

9 Nombre cursos formació OUTPUT cursos 10

10 Nombre programes educació OUTPUT programes 10

Activitats 1 Promoure la realització de processos participatius de manera conjunta amb altres departaments

2 Establir un model marc de participació ciutadana al servei dels departaments de la Generalitat

3 Desenvolupar línies d'assessorament específic per a l'acció de cada departament

4 Elaborar protocols i regulacions necessaris per promoure la realització de processos de participació

5 Elaborar un pla d'ajuts econòmics dirigit als ens locals per promoure el desenvolupament d'experiències participatives

6 Crear una xarxa de persones expertes en participació en l'àmbit local

7 Establir canals i convenis de col.laboració amb ens supramunicipals i amb associacions municipals

8 Promoure la convocatòria de premis a experiències innovadores

9 Promoure la difusió de bones pràctiques realitzades als centres educatius de Catalunya en aquesta matèria

10 Elaborar programes específics de formació dirigits a la ciutadania

11 Elaborar un pla de formació per a l'administraciío local

12 Elaborar una línia de publicacions espcialitzades en l'anàlisi d'experiències participatives

13 Promoure l'edició i difusió d'opinions, comentaris i recerques relacionades amb la participació ciutadana

Recursos Tècnics superiors - 5

Humans Tècnics gestió - 1

Administratius - 2

Dept./Secció Relacions Institucionals i Participació

Servei/Entitat Secretaria General Codi: RP01

Programa Participació ciutadana Codi: 131
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DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES

Codi Servei                                                                                                                                        
PO01 Secretaria General
PO02 Direcció General d'Urbanisme
PO03 Direcció General de Ports i Transports
PO05 Direcció General de Carreteres
PO08 DG d'Arquitectura i Paisatge



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aconseguir una administració més àgil i eficient

Objectius 1 Garantir un funcionament eficient

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir els principals serveis centrals de suport

Operatius 1.2 Coordinar les tasques administratives de les diferents direccions generals i ens del Departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Índex de gestió de la despesa Eficiència Personal/despesa 1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Activitas de gestió econòmica

2 Assessoria jurídica

3 Gestió de personal i recursos informàtics

4 Estudis i estadístiques

5 Actuacions de suport a l'equip directiu

6 Expropiacions

Recursos Grup A: 83; Grup B: 45; Grup C:241; Grup D: 144 i Grup E: 49

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Subdirecció General d'Organització, Informació i Recursos Humans

responsable

Missió Aconseguir un personal amb els coneixements adequats per al desenvolupament de les seves tasques, en un context de canvis

continus

Objectius 1 Millora contínua dels professionals de l'Administració de la Generalitat

Estratègics

Objectius 1.1 Millora de capacitats tècniques i actualització  de coneixements específics

Operatius 1.2 Millora d'habilitats lingüístiques i comunicatives

1.3 Domini de programaris informàtics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número assistents OUTPUT alumnes 2.225

2 Número persones que superen els cursos OUTPUT alumnes 1.846

3 Proporció assistents superen els cursos Resultats % 83

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Les activitats qe es realitzin dins el Pla de Formació del Departament es desenvolupa en set línies formatives:

2 Funció directiva

3 Funció d'actualització

4 Funció de millora de processos

5 Funció de comunicació

6 Formació específica

7 Llengua catalana

8 Microinformàtica

Recursos Inclosos en el programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Millora de les condicions de treball

Objectius 1 Garantir la seguretat i la salut dels treballadors del Departament

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar les mesures de prevenció

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cursos formació riscos especif lloc treb OUTPUT nombre cursos 28

2 Plans emergència elaborats/revisats OUTPUT nombre plans 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Funcionament dels serveis de prevenció

2 Adquisició d'equips i material inventariable

3 Realització d'obres de remodelació o manteniment en base a avaluacions de riscos o com a mesura de prevenció

4 Formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Professionalitzar el sector de la construcció

Objectius 1 Formar especialistes en obra pública

Estratègics

Objectius 1.1 Ampliar i consolidar una oferta educativa en formació no reglada i de reciclatge del personal del món de la construcció

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de titulats OUTPUT nombre 40

2 Nombre de matriculats OUTPUT nombre 95

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Cursos de formació a l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques de Tàrrega

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Serveis complementaris a l'educació Codi: 424
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Unitat Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administració

responsable

Missió Millorar la formació del capital humà en un mercat de treball cada cop més competitiu

Objectius 1 Millorar la qualificació professional

Estratègics

Objectius 1.1 Completar la formació dels alumnes de facultats i escoles universitàries

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número d'alumnes en pràctiques OUTPUT alumnes 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar estades en pràctiques d'alumnes de facultats i escoles universitàries

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Gabinet Tècnic

responsable

Missió Normalitzar l'ús del català en l'àmbit de l'obra pública

Objectius 1 Extendre l'ús formal del català

Estratègics

Objectius 1.1 Formació adequada del personal del Departament

Operatius 1.2 Difusió d'instruments lingüístics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número de cursos de català OUTPUT cursos 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Formació lingüística del personal del Departament

2 Normalització, correcció i traducció de documents

3 Elaboració de publicacions de terminologia específica

4 Col·laboració per a l'aplicació homogènia de crtiteris lingüístics

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Promoció de la Llengua catalana Codi: 451
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Unitat Delegació del Govern de la Generalitat a les Concessionàries d'autopistes

responsable

Missió Gestionar de forma eficient la mobilitat i una política de peatges

Objectius 1 Implantar un nou model de gestió eficient del trànsit i el peatge

Estratègics

Objectius 1.1 Reformular els peatges

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Proporció vies alta capacitat peatges Resultats % 47

2 Proporció vies alta capac lliure peatges Resultats % 53

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Actuacions de reducció dels peatges

Recursos Inclosos en programa 521 de la DG de Carreteres

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Carreteres Codi: 521
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Unitat Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administració

responsable

Missió Aportacions a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) per al desenvolupament del sistema ferroviari català

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Infraestructures ferroviàries Codi: 522
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria per a la Planificació Territorial

responsable

Missió Aconseguir un desenvolupament ordenat del territori

Objectius 1 Aconseguir  que cada àmbit territorial funcioni i es desenvolupi de la manera més eficient i sostenible possible

Estratègics 2 Fomentar el creixement econòmic dels territoris més allunyats de la mitjana de Catalunya

Objectius 1.1 Establir el sistema d'espais oberts

Operatius 1.2 Ordenar el creixement urbà

1.3 Determinar l'encaix de les principals infrastructures

2.1 Impuls d'estructures administratives de promoció i desenvolupament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre plans territ. parcials en curs OUTPUT plans 7

2 Nombre plans direct. territ. en curs OUTPUT plans 6

3 Nombre plans direct. urbanístics en curs OUTPUT plans 14

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració dels plans territorials parcials, plans directors territorials, plans sectorials

2 Seguiment del Pla Territorial General

3 Suport a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre per actuacions de desenvolupament en el territori

4 Suport a l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran per actuacions de desenv. en el territori

Recursos Grup A: 18; Grup B: 2; Grup C: 7; GrupD: 4

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Ordenació del territori Codi: 542
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administració

responsable

Missió Incrementar la competitivitat econòmica mitjançant el desenvolupament tecnològic i la innovació

Objectius 1 Fomentar el desenvolupament tecnolòlgic i la innovació

Estratègics

Objectius 1.2 Recolzar centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Centres tecnologia i recerca recolzats OUTPUT nombre 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Manteniment de l'estructura de centres de recerca en l'ambit de l'obra pública

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportacions a l'ICC pels encàrrecs realitzats d'acord amb el Contracte Programa signat amb aquesta empresa

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Cartografia, geologia i geofísica Codi: 581
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General de Gestió Econòmica i Administració

responsable

Missió Aportacions a l'ICF per finançar noves infraestructures en l'àmbit del lleure o millorar les que ja existeixen

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: PO01

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General d'Urbanisme

responsable

Missió Aconseguir una administració més àgil i eficient

Objectius 1 Donar una ràpida i estudiada resposta administrativa a l'activitat urbanística

Estratègics

Objectius 1.1 Aconsequir la millora de la infraestructura bàsica de la Direcció General d'Urbanisme

Operatius 1.2 Coordinar les actuacions entre tots els serveis

1.3 Garantir, amb l'òptim nombre de recursos mateirals i humans, la màxima eficàcia i resultats

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Índex de gestió de la despesa Eficiència Personal/despesa 42,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Estudis, informes i projectes

2 Desenvolupament i suport d'informàtica gràfica i de gestió

3 Publicacions

4 Creació de bases de dades urbanístiques i inventaris

5 Mapes de planejament urbanístic i usos del sòl

6 Organització, assistència i col·laboració en jornades, seminaris, col·loquis, cursos i similars

Recursos Inclosos en programa 541

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General d'Urbanisme Codi: PO02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General d'Urbanisme

responsable

Missió Garantir l'existència d'una oferta de sòl suficient per als diferents usos

Objectius 1 Dotar als ajuntaments de major capacitat urbanística

Estratègics 2 Millorar la gestió urbanísitca

3 Millorar les condicions urbanístiques de desenvolupament sostenible

Objectius 1.1 Dotar als municipis que tinguin necessitats de planejament de la figura necessària a la seva situció i necessitats

Operatius 2.1 Orientar, seguir i donar tutela formal i substantiva al Planejament General amb la màxima agilitat i transparència

3.1 Fomentar el planejament urbanístic

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 % municipis amb figura de planejament Resultats % 87

2 Nombre POUM aprovats OUTPUT nombre 60

3 % sòl urbà OUTPUT % 3,5

4 % sòl urbanitzable OUTPUT % 2

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Recolzament a ajuntaments i entitats municipalistes per a la redacció de projectes urbanístics

2 Assessorament a municipis i comarques en la gestió i execució del planejament

3 Estudis i redacció de projectes urbanístics en col·laboració amb els ajuntaments

4 Protecció de la legalitat urbanística

5 Actuacions adreçades a la declaració de sectors d'urbanització prioritària i renovacions urbanes.

Recursos Grup A: 85; Grup B: 12; Grup C: 44; Grup D: 42 i Grup E: 3

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General d'Urbanisme Codi: PO02

Programa Urbanisme Codi: 541
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Ports i Transports

responsable

Missió Aconseguir una administració més àgil i eficient

Objectius 1 Definir la política de transports

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar la infraestructura bàsica d'aquesta direcció general i la coordinació de les actuacions entre tots els serveis

Operatius 1.2 Coordinació de les actuacions entre tots els serveis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Índex de gestió de la despesa Eficiència Personal/despesa 0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificació, coordinació i seguiment de la política general del transport

2 Planejament dels serveis i de les infraestructures del transport en l'àmbit de Catalunya

3 Ordenació del transport

4 Planificiació, coordinació i seguiment de la política de ports

5 Control i supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o vinculats al Departament en l'àmbit del transports i ports

Recursos Inclosos en programes 522 i 523

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Ports i Transports

responsable

Missió Millorar la connectivitat territorial mitjançant un sistema ferroviari còmode, ràpid i segur

Objectius 1 Facilitar la mobilitat i l'accessibilitat intrametropolitana  a l'area de Barcelona

Estratègics 2 Millorar la connexió interterritorial

Objectius 1.1 Millorar i ampliar les infraestructures ferroviàries de transport metropolità

Operatius 2.1 Modernitzar la xarxa ferroviària de Catalunya i augmentar la capacitat i la seguretat de les línies

2.2 Millorar l'explotació de la xarxa

2.3 Consolidar els serveis a nous mercats del transport ferroviari

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 % estacions adaptades a la xarxa FGC Resultats % 70

2 % estacions adaptades a la xarxa FMB Resultats % 40

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Millora i ampliació de la xarxa de metro de Barcelona

2 Perllongament del metro del Vallès

3 Desdoblament de la línia Llobregat-Anoia

4 Actuacions de foment de la intermodalitat

5 Supressió de passos a nivell

6 Adaptació a persones de mobilitat reduïda d'estacions d'FGC i metro, i perllogament d'andanes a FGC

Recursos Grup A: 26; Grup B: 8; Grup C: 24; Grup D: 21 i Grup E: 1

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Infraestructures ferroviàries Codi: 522
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Ports i Transports

responsable

Missió Fomentar i millorar el transport públic de viatgers

Objectius 1 Promoure la planificació i la gestió integrades de la mobilitat

Estratègics 2 Millorar les infraestructures i els serveis del transport urbà i interurbà

3 Afavorir els sistemes de transport sostenible

Objectius 1.1 Impulsar la creació dels consorcis de transport

Operatius 2.1 Crear i mantenir una xarxa moderna i eficient d'instal·lacions

2.2 Planificar, gestionar i controlar les diferents línies de transport

3.1 Promoure l'accessibilitat als polígons industrials en transport públic

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment viatgers transp públic a RMB Resultats % 3

2 Increment viatgers transportats autobús Resultats % 2

3 Nombre act. millora acces políg indust OUTPUT nombre actuacions 15

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure la constitució d'autoritats territorials de la mobilitat

2 Construcció, millora i manteniment d'una xarxa d'estacions d'autobusos i d'equipament de parades interurbanes

3 Aprofundiment de l'ordenació del sector del transport de viatgers per carretera

4 Ampliació del pla de millora de la qualitat del servei de transport de viatgers per carretera

5 Ampliació del Pla de Transports de viatgers de Catalunya

6 Formalització del contracte-programa amb les empr. concessionàries per al manteniment i millora de l'oferta de transport púb.

7 Renovació i accessibilitat del material mòbil destinat a la realització de transport regular

8 Creació de carrils bus

9 Pla d'accessos als polígons industrials

Recursos Grup A: 19; Grup B: 7; Grup C: 22; Grup D: 19 i Grup E: 0

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Suport al transport públic de viatgers Codi: 523
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Servei d'Aeroports i Transport Aeri

responsable

Missió Desenvolupar el sistema aeroportuari català

Objectius 1 Promoure la xarxa d'aeroports

Estratègics 2 Promoure la xarxa d'heliports

Objectius 1.1 Impulsar la planificació, la construcció, la gestió, la utilització i el règim de policia del aeroports i els aeròdroms

Operatius 1.2 Definir els inst. adequats per a promoure l'establiment de nous aeroports i aeròdroms, així com el suport de noves rutes aèr.

2.1 Dotar a Catalunya d'una xarxa operativa a les àrees rurals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Elabor. Pla Director aeroport Alguaire OUTPUT nombre plans 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Millora de les condicions de seguretat del transport aeri

2 Construcció, ampliació i millora d'aeròdroms

3 Actuacions al sector aeri esportiu

4 Ordenació dels usos aeroportuaris

5 Actuacions al sector de l'aviació comercial (passatgers i mercederies)

6 Estudis sobre aeroports

Recursos Grup A: 2 i Grup C: 1

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Aeroports i transport aeri Codi: 525
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Ports i Transports

responsable

Missió Configurar el sistema d'infraestructures logístiques a Catalunya per garantir la competitivitat en el sector del transport

Objectius 1 Racionalitzar i adequar l'oferta i la demanda de transport de mercaderies per carretera

Estratègics

Objectius 1.1 Promoure la xarxa d'instal·lacions logístiques

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de CIM en servei OUTPUT CIM 2

2 Nombre de CIM en execució OUTPUT CIM 3

3 Nombre de CIM en estudi OUTPUT CIM 2

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificació de Centrals integrades de mercaderies

2 Construcció d'una xarxa d'aparcaments per a vehicles pesants i de transport de mercaderies perilloses

3 Ordenació del sector del transport de mercaderies per carretera

4 Manteniment de l'observatori dels costos del transp. de mercaderies per línies de productes al servei de les empr. del sector

5 Aplicació de normes d'assegurament de la qualitat i de gestió mediambiental

Recursos inclosos en programa 523

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies Codi: 526
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Ports i Transports

responsable

Missió Fomentar el desenvolupament tecnològic

Objectius 1 Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit del transport

Estratègics

Objectius 1.1 Recolçar a centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Centres tecnològics i recerca recolçats OUTPUT nombre 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Manteniment de l'estructura de centres de recerca en l'ambit de transport

Recursos Inclosos en programes 522 i 523

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Ports i Transports Codi: PO03

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Carreteres

responsable

Missió Aconseguir una administració més àgil i eficient

Objectius 1 Augmentar l'eficàcia i productivitat en els serveis

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar la infraestructura bàsica de la Direcció General de Carreteres

Operatius 1.2 Controlar i supervisar els òrgans i organismes que en depenen o vinculats al Departament en l'àmbit de carreteres

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Índex de gestió de la despesa Eficiència Personal/despesa 0,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Actuacions puntuals en el cas d'emergència

2 Adquisició de mobiliari i maquinària

3 Estudis, informes i projectes

4 Desenvolupament i suport d'informàtica gràfica i de gestió

5 Publicacions

6 Col·laboracions amb organismes nacionals i internacionals

7 Organització, assistència i col·laboració en jornades, seminaris, col·loquis, cursos i similars

Recursos Inclosos en programa 521

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Carreteres Codi: PO05

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Carreteres

responsable

Missió Dotar al país d'una xarxa viària ben integrada, segura i que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori

Objectius 1 Atendre les necessitats de mobilitat a les zones més densament poblades i amb major intensitat d'activitat econòmica

Estratègics 2 Millorar l'accessibilitat entre les diferents poblacions

3 Garantir la fluïdesa i seguretat de les carreteres de Catalunya

Objectius 1.1 Impulsar la creació de nous eixos viaris d'alta capacitat

Operatius 2.1 Completar la xarxa viària bàsica, comarcal, local i la xarxa de camins

3.1 Conservar la xarxa existent i millorar les condicions de seguretat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 % xarxa alta capacitat resp. total ctres Resultats % 10

2 % xarxa alta cap. resp. ctres. Catalunya Resultats % 7

3 Km noves autovies en execució OUTPUT km 133

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Pla d'autovies

2 Construcció de grans eixos viaris estratègics

3 Construcció de noves carreteres de la xarxa bàsica, comarcal i local

4 Millora de la xarxa de camins

5 Actuacions de reforç de ferm

6 Actuacions de conservació i millora local

7 Actuacions de seguretat viària

Recursos Grup A: 45; Grup B: 25; Grup C: 230; Grup D: 94 i Grup E:20

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Carreteres Codi: PO05

Programa Carreteres Codi: 521
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Carreteres

responsable

Missió Impulsar l'activitat turística

Objectius 1 Impulsar l'activitat turística generada per les estacions d'esquí

Estratègics

Objectius 1.1 Facilitar l'accés en condicions de seguretat

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre municipis reben ajuts OUTPUT nombre municipis 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Ajuda als municipis per al manteniment dels accessos a les estacions d'esquí

Recursos Inclosos en programa 521

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Direcció General de Carreteres Codi: PO05

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General d'Arquitectura i paisatge

responsable

Missió Aconseguir una administració més àgil i eficient

Objectius 1 Garantir l'eficient funcionament de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar la infraestructura bàsica d'aquesta direcció general

Operatius 1.2 Coordinació de les actuacions entre tots els serveis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Índex de gestió de la despesa Eficiència Personal/despesa 1,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificació, coordinació i el seguiment de les activitats de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge

2 Difondre normes i informació d'interès general em matèria d'arquitectura

3 Assessorar i emetre informes i dictàmens

4 Proporcionar el suport tècnic i administratiu necessari per al compliment dels objectius de la DG amb la màxima eficàcia poss

Recursos Inclosos en programa 542

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General d'Arquitectura

responsable

Missió Aconseguir la millora de la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya

Objectius 1 Dotar les àrees urbanes amb problemes, d'una qualitat urbana i condicions socials equiparables a la mitjana de Catalunya

Estratègics 2 Aturar els procesos de degradació urbanística

3 Fomentar la renovació urbana

4 Aturar el deteriorament físic i l'envelliment progressiu dels nuclis i el patrimoni edificat

Objectius 1.1 Impulsar intervencions integrades en barris

Operatius 2.1 Mantenir actuacions de remodelació dels barris que presenten problemes arquitectònics i urbanístics

3.1 Impulsar actuacions per a la regeneració del teixit urbà

4.1 Mantenir actuacions de recuperació del patrimoni i els nuclis antics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre actuac. aprovades Pla de barris OUTPUT actuacions 40 (10 pel 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Dur a terme el Pla de millora de barris

2 Creació de nous espais públics

3 Actuacions en nuclis antics

Recursos Grup A: 19; Grup B: 6; Grup C: 7; Grup D: 14 i Grup E:4

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Barris i nuclis antics Codi: 432
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial

responsable

Missió Aconseguir l'equilibri territorial i un augment de la qualitat de vida incidint de manera específica en les àrees de muntanya

Objectius 1 Protegir, promoure i procurar el desenvolupament de les comarques de muntanya

Estratègics

Objectius 1.1 Impulsar l'elaboració de plans específics d'actuacions

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Plans comarcals muntanya en elaboració OUTPUT nombre plans 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració i seguiment dels Plans Comarcals de Muntanya i Plans específics d'actuacions a comarques i zones de muntanya

Recursos Grup A: 19; Grup B: 5; Grup C: 6; Grup D: 13 i Grup E: 3

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Ordenació del territori Codi: 542
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial

responsable

Missió Preservar el litoral català com a recurs natural i econòmic

Objectius 1 Aconseguir una millor protecció del litoral

Estratègics

Objectius 1.1 Desenvolupar una activitat de planificació i ordenació del litoral

Operatius 1.2 Evitar els problemes d'erosió i pèrdua de platges

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre actuacions a la costa OUTPUT nombre 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Construcció i condicionament de passeigs marítims i camins de ronda

2 Actuacions d'estabilització del litoral i regeneració de platges

Recursos Grup A: 1 i Grup C: 1

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Actuacions a la costa Codi: 544
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Unitat Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial

responsable

Missió Protegir, ordenar i gestionar els paisatges de Catalunya des de la corresponsabilitat de tots els agents del territori i del

conjunt de la ciutadania

Objectius 1 Promoure i potenciar la protecció, gestió i ordenació del paisatge

Estratègics

Objectius 1.1 Crear els mecanismes de gestió del paisatge

Operatius 1.2 Fomentar mecanismes de sensibilització

1.3 Promoure actuacions paisatgístiques

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre intervencions en paisatge OUTPUT nombre 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Incorporació de criteris paisatgístics en l'àmbit del planejament

2 Accions de sensibilització social

3 Accions de promoció i suport

4 Desenvolupament de projectes de millora paisagística d'accessos a nuclis urbans i de vores de carreteres locals

5 Desenvolupament de projectes de millora d'accessos a paratges d'interès patrimonial i turístic

6 Desenvolupament de projectes específics d'intervenció del paisatge

Recursos Inclosos en programa 542

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Polítiques i sensibilització ambientals Codi: 553
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Unitat Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial

responsable

Missió Fomentar el desenvolupament tecnològic

Objectius 1 Fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit de l'arquitectura i el paisatge

Estratègics

Objectius 1.1 Recolçament a centres de recerca i tecnològics que actuen en aquest àmbit

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Centres tecnològics i recerca recolçats OUTPUT nombre centres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Manteniment de l'estructura de centres de recerca en l'àmbit d'arquitectura i paisatge

Recursos Inclosos en programa 542

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial

responsable

Missió Aportació al Patronat de la Muntanya de Montserrat per impulsar l'activitat turística

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat DG d'Arquitectura i Paisatge Codi: PO08

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

Codi Servei                                                                                                                                        
JU01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
JU02 S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.Juv
JU03 DG Recursos i Règim Penitenciari
JU04 Direcció General de Justícia Juvenil
JU05 DG Relacions Administració de Justícia
JU06 DG de Gestió d'Infraestructures
JU07 DG de Dret i Entitats Jurídiques



Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Dirigir l'activitat del departament de Justícia i la seva projecció exterior i garantir l'adequació dels recursos humans,

materials, tecnològics i d'informació a les característiques dels serveis a prestar, per tal de donar una resposta de

qualitat als requeriments de la societat.

Objectius 1 Implantar una política de recursos humans que permeti disposar de personal motivat i adequat en nombre i qualificació

Estratègics 2 Dotar de l'estructura, la tecnol. i els sist. d'infor. i gestió per incrementar l'efici., la qualit. i apropar els serveis.

3 Desenvolupar, en els terminis i amb la qualitat establerta, el pla de construcció i millora d'edificis i equipaments.

4 Implicar els òrgans de comandament i el personal en el compliment dels objectius i els costos dels serveis.

Objectius 1.1 Disminuir la precarietat laboral

Operatius 1.2 Identificar i definir els nous perfils professionals d'acord amb les característiques dels serveis.

1.3 Establir nous sistemes d'informació i comunicació i de motivació amb les persones que treballen al departament

2.1 Potenciar l'ús de les noves tecnologies per millorar l'eficàcia i l'eficiencia en la gestió i la comunicació

3.1 Definir i implantar  el model de conservació i manteniment preventiu i correctiu dels immobles

3.2 Complir el pla d'inversions del període.

4.1 Establir un seguiment mensual de compliment dels objectius i del pressupost.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Taxa d'interinitat (int/fixes) Resultats percentual 5

2 Nombre de lloc de la RLT revisats Resultats percentual 20

3 Variac. de contractat temp(cont06/cont05 Resultats percentual 50

4 Taxa d'inversió (Inv.real/Inv prevista) Resultats percentual 100

5 Persones amb la targeta intel.ligent Resultats percentual 100

 

 

 

 

 

Activitats 1 Convocar per a la seva provisió totes les places que reuneixin els requisits

2 Reduir i modificar la tipologia de la relació contractual

3 Revisar i valorar la RLT i la descripció dels llocs

4 Implantar el portal de l'empleat

5 Implantar, almenys, un projecte en cada DG de digitalització i/o signatura electrònica.

6 Dotar a tot el personal del departament de la targeta "intel.ligent"

7 Implantar la nova estructura territorial.

8 Implantar un programa de reducció de l'absentisme

9 Implantar la comptabilitat analítica

10 Implantar un sistema d'informació per objectius

11 Executar el pla d'inversions.

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 7

Humans Grup A: 170

Grup B: 82

Grup C: 59

Grup D: 118

Grup E: 41

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: JU01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Finançar el pressupost del Centre d'Estudis i Formació Especialitzada, organisme autonom dependent del Departament de

Justícia

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: JU01

Programa Formació del personal de l'àmbit de Justícia Codi: 215

   75

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria de Serveis Penitencari, Rehabilitació i Justicia Juvenil

responsable

Missió Dirigir i coordinar les tasques de la Direcció General de Recursos i Rèrgim Penitencari i de la Direcció General de

Justícia Juvenil. Aquesta missió s'instrumentalitza fonamentalment a través de la Direcció General de Justícia Juvenil

Objectius 1 Intervenir sobre els joves, el suport a les families i l'atenció a les victimes

Estratègics 2 Desenvolupar el marc normatiu i la relació amb els organs de la jurisdicció de menors

3 Promocionar la participació social en l'activitat de la justicia juvenil

4 Dissenyar un model organitzatiu, de recursos humans i materials

5 Analitzar l'eficàcia i seguiment dels resultats i impactes del sistema

Objectius 1.1 Prestar tractaments adequats aks nous requeriments de la població atesa i assegurar l'accessibilitat de tots els menors

Operatius 1.2 Establir un model i uns protocols d'intervenció en salut mental i drogodependències`

1.3 Augmentar la implicació de les families en les actuacions

2.1 Assegurar un desplegament reglamentari adequat i promoure el perfeccionament del marc normatiu

2.2 Intensificar la comunicació o crear espais de reflexió entre els serveis de justicia juvenil, els jutges i fiscals i d'altres

3.1 Enfortir la coordinació o la concertació d'actuacions entre institucions

3.2 Millorar la permeabilitat del sistemaq de justicia juvenil i enfortir les seves relacions amb els ciutadans i actors socials

3.3 Fomentar i donar suport a les activitats de prevenció i mediació en l'àmbit local

4.1 Desenvolupar les competències i enfortir el compromis dels professionals de justicia juvenil

4.2 Garantir les dotacions adequades d'equipaments, professionals i recursos.

4.3 Revisar el model organitzatiu de les unitats per millorar l'eficàcia i enfortir els criteris de gestió

5.1 Fer un seguiment de la demanda i de les tendències de la justicia juvenil i avaluar l'eficàcia dels programes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment de noves places INPUT plaça 60

2 Dimensionament de plantilles INPUT lloc 40

3 Obertura de pisos assistits OUTPUT plaça 6

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Assegurar un tractament adequat deks factors de risc de determinades tipologies delictives

2 Establir circuits especifics de derivació terapeutica ambulatoria dels joves en medi obert

3 Prestar un major suport a les families a través de sessions d'informació i grup d'autoajuda

4 Implementar la mediació en l'ambit de l'execució de mesures

5 Elaborar el reglament de la Llei 27/2001, de 13 de desembre, de Justicia Juvenil

6 Incrementar la participació de voluntaris en determinades activitats dels centres i de medi obert

7 Impùlsar politiques especifiques de recursos humans

8 Revisar el disseny funcional i de seguretat dels centres educatius

9 Adaptar funcionalment les infraestructures i millorar les instal.lacios dels centres existents

10 Elaborar i implementar una metodologia d'avaluació de resultats i impactes dels programes desenvolupats per la direcció

11 Adequar les dotacions de professionals assignats als equips de la direcció general

Recursos Alts càrrecs i eventuials: 2 (recursos compartits enb el programa 2130 del Servei JU02)

Humans Grup A: 114 (recursos compartits amb el programa 2130 del Servei JU02)

Grup B: 242 (recursos compartits amb el programa 2130 del Servei JU02)

Grup C: 22 (recursos compartits amb el programa 2130 del Servei JU02

Grup D: 148 (recursos compartits amb el programa 2130 del Servei JU02)

Grup E: 23 (recursos compartits amb el programa 2130 del Servei JU02)

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.Juv Codi: JU02

Programa Justícia juvenil Codi: 212
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Unitat Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil

responsable

Missió Dirigir i coordinar les tasques de la Direcció General de Recursos i Règim Penitencari i de la Direcció General de Justícia

Juvenil. L'execució d'aquesta missió s'instrumentalitza fonamentalment a través de la Direcció General de Recursos i Règim

Penitèncari

Objectius 1 Millorar el conjunt i l'abast de les prestacions generals i dels programeas adreçats a afavorir l'educació i la reinserció

Estratègics 2 Crear noves infraestructures i equipar-les

3 Millorar la politica de recursos humans i possibilitar el desenvolupament dels programes de treball

4 Millorar els processos de gestió per tal d'oferir un millor servei als usuaris del conjunt de prestacions.

Objectius 1.1 Garantir la qualitat de les prestacions generals i augmentar el nombre de programes de reeducació social

Operatius 1.2 Atendre l'augment de les mesures alternatives a la presó i dels processos de mediació i reparació penal

1.3 Millorar la coordinació de les ordres de protecció a les victimes de violència domèstica i l'atenció general a les victimes

2.1 Crear noves infraestructures i adaptar les actuals a les noves necessitats.

3.1 Adequar la ràtio funcionari/intern

3.2 Millorar els processos de formació i selecció de personal

3.3 Millorar les condicionas de treball del personal dels serveis penitenciaris

4.1 Reforçar els processos i accions de comunicació interna i externa.

4.2 Augmentar l'abast i funcionalitat deles noves tecnolgies per a la gestió penitencìaria

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment d'intern en dif. programes Resultats percentual 20

2 Grau d'ocupació Resultats interns per plaça 1,22

3 Nombre de noves places als CP INPUT plaça 300

4 Inccrement de mesures penals alternative OUTPUT percentual 26

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Diversificar els programes de rehabilitació de les noves necessitats dels interns

2 Augmentar l'ocupació laboral

3 Adequar les prestacions generals a l'augment de la població reclusa i de les seves necessitats

4 Obrir noves places en unitats prefabricades

5 Planificar i gestionar el subministrament dels equipament necessaris pels nous centres penitenciaris de Brians II i Joves QC

6 Seguiment d'obres dels 5 nous centres i els qjue estan en construcció.

7 Publicar les convocatòries necessàries per reduir la ratio interns/professionals

8 Estandaritzar un protocol de selecció adequat a les condicions de cada lloc de treball

9 Augmentar l'oferta formativa i adequar-la a les noves necessitats del nou model de funcionament penitencari

10 Augmentar les prestascions de l'Administració penitenciària envers els seus treballadors

11 Desenvolupar la tecnologia informàtica en totes les unitats, tant en maquinari com en programari

12 Augmentar el medi obert.

Recursos Alts càrrecs  i eventuals: 2 (recursos compartits amb el programa 2120 del Swervei JU02)

Humans Grup A: 114 (recursos compartits amb el programa 2120 del Servei JU02)

Grup B: 242 (recursos compartits amb el programa 2120 del Servei JU02)

Grup C: 22 (recursos compartits amb el programa 2120 del Servei JU02)

Grup D: 148 (recursos compartits amb el programa 2120 del Servei JU02)

Gruo E: 23 (recursos compartts amb el programma 2120 del Servei JU02)

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.Juv Codi: JU02

Programa Serveis penitenciaris Codi: 213
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Unitat DG Recursos i Règim Penitencari

responsable

Missió La reeducació i reinserció social dels sentenciats a penes privatives de llibertat i la retenció i la custòdia dels

interns així com dur a terme una tasca assistencial i d'ajut per a interns i allibertats Igualment ha d'impulsar i gestionar

els programes de mediació i reparació pena,les mesures alternatives a la presó i l'atenció a les victimes del delicte i

coordinar les ordres de protecció de les víctimes de violencia domèstica.Aquesta missió es fa sota la direcció de la SSPRJJ

Objectius 1 Millorar el conjunt i l'abast de les prestacions generals i dels programes adreçats a afavorir l'educació i reinserció social

Estratègics 2 Crear noves infraestructures i equipar-les

3 Millorar la politica de recursos humans i possibilitar el desenvolupament dels programes de treball

4 Millorar els processos de gestió per tal d'oferir un millor servei als usuaaris del conjunt de prestacions.

Objectius 1.1 Garantir la qualitat de les prestacions generals i augmentar el nombre de programes de reeducació social

Operatius 1.2 Atendre l'augment de les mesures alternatives a la presó i dels processos de mediació i reparació penal.

1.3 Millorar la coordinació de les ordres de protecció a les victimes de violència domèstica i l'atenció general a les victimes

2.1 Crear noves infraestructures i adaptar les actuals a les noves necessitats

3.1 Adequar la ràtio funcionari/intern

3.2 Millorar els processos de formació i selecció de personal

3.3 Millorar les condicions de treball del personal dels serveis penitencaris

4.1 Reforçar els processos i accions de comunicació interna i externa

4.2 Augmentar l'abast i funcionalitat de les noves tecnològies per a la gestió penitenciaria

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment d'interns en dif. programes Resultats percentual 20

2 Nombre d'interns per plaça Resultats interns/plaça 1,22

3 Nombre de noves places INPUT plaça 300

4 Increment de mesures penals alternativ. OUTPUT percentual 26

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Diversificar els programes de rehabilitació en funció de les noves necessitats dels interns

2 Augmentar l'ocupació laboral

3 Augmentar el medi obert

4 Adequar les prestacions generals a l'augment de la població reclusa i de les seves necessitats.

5 Obrir noves places en unitats prefabricades

6 Planificar i gestionar el subministrament  dels equipament necessaris pel nous centres penitenciaris de Brians II i Joves QC

7 Seguiment d'obres dels 5 nous centres i els que estan en construcció

8 Publicar les convocatries necessàries oer reduir la ratio interns/professionals

9 Estandaritzar un protol de selecció adequat a les condicions de cada lloc de treball.

10 Augmentar l'oferta formativa i adequar-la a les noves necessitats del nou model de funcionament penitencari.

11 Augmentar les prestacions de l'Adnministració Penitenciària envers  els seus treballadors

12 Desenvolupar la tecnologia informàtica en totes les unitats, tant en maquinari com en pogramari.

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 1

Humans Grup A: 304

Grup B: 657

Grup C: 2.441

Grup D: 498

Grup E: 1

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat DG Recursos i Règim Penitenciari Codi: JU03

Programa Serveis penitenciaris Codi: 213
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Unitat Direcció General de Justicia Juvenil

responsable

Missió Dissenyar i aplicar programes i actuacions socioeducatives per aconseguir la integració social dels menors que arriben a la

jurisdiccioó de menors. Aquesta missió es desenvolupa sota la direcció i coordinació de la Secretaria de Serveis

Penitencaris, Rehabilitació i Justícia JUvenil.

Objectius 1 Intervenir sobre el joves, el suport a les families i l'atenció a les victimes

Estratègics 2 Desenvolupar el marc normatiu i la relació amb els òrgans de la jurisdicció de menors

3 Promocionar la participació social en l'activitat de la justícia juvenil

4 Dissenyar un model organitzatiu, de recursos humans materials i humans

5 Analitzar l'eficàcia i seguiment dels resultats i impactes del sistema

Objectius 1.1 Prestar tractaments adequats als nous requeriments de la població atesa i assegurar l'accessibilitat de tots els menors.

Operatius 1.2 Establir un model i uns protocols d'intervenció en salut mental i drogodependències.

1.3 Augmentar la implicació de les famlies en les actuacions

2.2 Assegurar un desplegament reglamentari adequat i promoure el perfeccionament del marc normatiu

2.3 Intensificar la comunicació i crear espais de reflexió entr els serveis de justicia juvenil, els jutges i fiscals i d'altres

3.1 Enfortir la coordinació i la concertació d'actuacions entre institucions

3.2 Millorar la permeabilitat del sistema de justcia juvenil i enfortir les seves relacions amb els ciutadans i actors socials

3.3 Fomentar i donar suport a les activitats de prevenció i mediació en l'àmbit local

4.1 Desenvolupar les competències i enfortir  el comproms dels professionals de justícia juvenil

4.2 Garantir les dotacions adequades d'equipaments, professionals i recursos

4.3 Revisar el mopdel organitzatiu de les unitats per millorar l'eficàcia i enfortir els criteris de gestió.

5.1 Fer un seguiment de la demanda i de les tendències de la justícia juvenil i avaluar l'eficàcia dels programes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment de noves places INPUT plaça 60

2 Dimensionament de plantilles INPUT llocs 40

3 Obertura de pisos assistits OUTPUT plaça 6

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Assegurar un tractament adequat dels factors de risc de determinades tipologies delictives.

2 Establir circuits especifics de derivació terapèutica ambulatòria dels joves en medi obert

3 Prestar un major suport a les families a través de sessions d'informació i grups d'autoajuda

4 Implementar la mediació en l'ambit de l'execució de mesures

5 Elaborar el reglament de la LLei 27/2001, de 13 de desembre, de Justícia Juvenil

6 Incrementar la participació de voluntaris en determinades activitats dels centres i de medi obert.

7 Impulsar poltiques específiques de recursos humans

8 Revisar el disseny funcional i de seguretat dels centres educatius

9 Adaptar funcionalment les infraestructures i millorar les instal.lacions dels centres existents

10 Elaborar i implementar una metodologia d'avaluació de resultats i impactes dels programes desenvolupats per la direcció.

11 Adequar les dotacions de professionals assignats als equips de la direcció general.

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 1

Humans Grup A: 108

Grup B: 418

Grup C: 21

Grup D: 42

Grup E: 5

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat Direcció General de Justícia Juvenil Codi: JU04

Programa Justícia juvenil Codi: 212

   79

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat DG Relacions amb l'Administració de Justícia

responsable

Missió Provisió de mitjans materials, econòmics i de personal per al servei de l'Administració de Justícia.

Objectius 1 Millorar la resposta de l'administració de justícia per atendre la necessitat d'espais i assumptes.

Estratègics 2 Aconseguir la implantació del nou model d'oficina judicial d'acordamb la LOPJ

3 Millorar l'accés dels mes desfavorits a la Justícia i garantir la qualitat de prestacions del servei.

4 Millorar els espais, organització i control del serveis de suport a l'activitat judicial.

Objectius 1.1 Complir el pla de construcció dels nous òrgans judicials i d'adequació d'altres

Operatius 1.2 Desenvolupar el projecte IUSCAT i posar en marxa els nous aplicatius previstos

1.3 Dimensionar les plantilles en funció de les noves necessitats per assolir una ràtio d'un funcionari per cada 32000 habitants

2.1 Implantar el nou model d'oficina i  les noves unitats administratives

2.2 Aprovar la nova relació de llocs de treball

2.3 Definir els protocols i aplicatius informàtics per als serveis de suport Unitat administrativa

3.1 Incrementar els serveis de Justícia Gratúita i introduir indicadors de qualitat del servei

4.1 Incrementar el nombre d'espais d'arxius centrals i territorials, segons pla definit

4.2 Reduir el nombre de vehicles als dipòsits municipals

4.3 Reduir el nombre de peces de convicció

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'ògans judicials a crear OUTPUT òrga 20

2 Increment d'assumptes d'assess.del SATAV OUTPUT percentual 70

3 Nombre de metges per partit judicial INPUT metge 1

4 Ratio personal/població INPUT funcioaris/habitant 1 func. per cada 32000 habit.

5 Nombre d'oficines judicials en proves INPUT oficina judicial 2

6 Creació unitats administ. INPUT unitat administ. 17

7 Creació de nous arxius INPUT arxiu 6

8 Reducció de vehicles dipositats Resultats percentual 40

9 Nombre de peces de convicció a inventari Resultats peça 60.000

10 Nombre de peces a destruir Resultats peça 24.000

Activitats 1 Crear els nous òrgans judicials planificats per al 2006

2 Internalitzar el SATAV

3 Elaborar els protocols d'actuació i circuits de procediments

4 Informatitzar i agilitar els tràmits de consulta a travès d'internet als registres civils.

5 Elaborar el projecte de decret d'organització

6 Definir la RLT, reassignar i reordenar efectius

7 Implantar el nou model d'oficina judicial en proves pilot

8 Desenvolupar el Pla de formació dels models d'ofimàtica

9 Implantar el nou aplicatiu informatic Pla de gestió del canvi

10 Dissenyar  el pla de comunicació/difusió, mitjançant la web

11 Dissenyar i posar en marxa el nou model del SOJ

12 Implantar fitxa d'indicadors per a tots els col.legis d'advocats

13 Preparar els espais d'arxiu centrals i territorials

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 1

Humans Grup A: 314

Grup B: 2.435

Grup C: 3.605

Grup D: 1.604

Grup E: 77

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat DG Relacions Administració de Justícia Codi: JU05

Programa Administració de Justícia Codi: 211
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Unitat DG de Gestió d'Infraesdtructures

responsable

Missió Dirigir la planificació d'infraestrures i dirigir, coordinar i impulsar les actuacions que siguin necessàries per a la

seva execució en l'àmbit dels serveis centrals del Departament de Justícia.

Objectius 1 Dirigir en els terminis i amb la qualitat establerta el pla de construcció i millores d'edificis i equipaments.

Estratègics 2 Definir i implantar unb model de contractació del manteniment preventiu i correctiu per a tots els immobles.

Objectius 1.1 Complir el pla plurianual d'inversionas.

Operatius 1.2 Consolidar la descentralització de l'execució d'obres menors.

2.1 Executar el model de contractació del manteniment preventiu i correctiu per a tots els immobles.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Taxa d'inversió (Inv real/Inv.prev.) Resultats percentual 100

2 Increment del valor de les obres desc. Resultats percentual 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Encarrregar projectes d'obres

2 Adjudicar els contractes d'obres

3 Seguiment de l'execució de les obres

4 Manreniment de les relacions amb tots els agents implicats  per al desplegament del pla d'inversions.

5 Diagnosi de l'estat dels immobles

6 Elaboració d'un pla general de manteniment

7 Implantació del pla de manteniment en el cas d'edificis no renovats d'acord amb el pla plurianual.

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 1 (recursos compartits amb el programa 2110 del Servei JU06)

Humans Grup A: 15 (recursaos compartits amb el programa 2110 del Servei JU06)

Grup B: 9 (recuersos compartits amb el programa 2110 del Servei JU06)

Grup C: 4 (recursos compartits amb el programa 2110 del Servei JU06)

Grup D: 2 (recursos compartits amb el programa 2110 del Servei JU06)

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat DG de Gestió d'Infraestructures Codi: JU06

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat DG de Gestió d'Infraestructures

responsable

Missió Diriigir la planificació d'infraestructures i dirigir, coordinar i impulsar les actuacions que siguin necessàries per a la

seva execució en l'àmbit de l'administració de justícia.

Objectius 1 Dirigir en els terminis i amb la qualitat establerta el pla de construcció i millores d'edificis i equipaments.

Estratègics 2 Definir i implantar un model de contractació del manteniment preventiu i correctiu per a tots els immobles

Objectius 1.1 Complir el pla plurianual d'inversions

Operatius 1.2 Consolidar la descentralitzacuió de l'execució de les obres menors

2.1 Executar el model de contractació del manteniment preventiu u correctiu per a tots els immobles.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Taxa d'inversió (Inv real/prev.) Resultats percentual 100

2 Increment del valor de les obres desc. Resultats percentual 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Encarregar projectes d'obres

2 Adjudicar els contractes d'obres

3 Seguiment de l'execució de l'obra

4 Manteniment de les relacions amb tots els agents implicats per al desplegament del pla d'inversions.

5 Diagnosi de l'estat dels immobles

6 Elaboració d'un pla general de manteniment

7 Implantació del pla de manteniment en el cas d'edificis no renovatss d'acord amb el pla plurianual.

Recursos Alts càrrecs i eventuals 1 (recursos compartits amb el programa 1210 del servei JU06)

Humans Grup A: 13 (recursos compartits amb el programa 1210 del Servei JU06)

Grup B: 19 (recursos compartits amb el programa 1210 del Servei JU06)

Grup C: 4 (recursos compartits amb el programa 1210 del Servei JU06)

Grup D: 2(recursos compartits amb el programa 1210 del Servei JU06)

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat DG de Gestió d'Infraestructures Codi: JU06

Programa Administració de Justícia Codi: 211
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Unitat Direcció General de Dret i Entitats Juridiques

responsable

Missió Fomentar el desenvolupament del dret civil català i la mediació com a instrument per a la resolució de conflictes i regular

i registrar les associacions i entitats de dret per tal d'aconseguir el desenvolupamentt harmoniós d'elements característics

de la societat catalana.

Objectius 1 Fomentar la promulgació de normes jurídiques de dret civil català que responguin a les exigències del canvi social.

Estratègics 2 Millorar la interrelació ciutadà administració i l'eficàcia i eficiència en la gestió mitjançant les noves tecnologies.

3 Fomentar la mediació com a instrument extrajudicial per a la resolució de conflictes familiars.

Objectius 1.1 Adequar les normes del codi civil i altra legislació pròpia

Operatius 2.1 Dotar-se de la tecnologia adequada per portar a terme la gestió informatitzada dels expedients.

2.2 Millorar els terminis de tramitació dels expedients.

3.1 Augmentar els processos de mediació familiar

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de projectes de llei OUTPUT projecte 4

2 Reducció del termini de tramitació Eficiència dies de reducció 30

3 Aug. del nombre de proc. de mediació OUTPUT percentual 50

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Tramitació de 4 proj.llei: fundació pública de la tutela i persona i família, pers.jurídica i successions del C.Civil català

2 Creació d'un portal integrat per al món associatiu

3 Creació d'una unitat específica d'atenció al ciutadà.

4 Posar en marxa un sistema de gestió, presentació i tramitació telemàtica dels expedients.

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 2

Humans Grup A:22

Grup B: 2

Grup C 10

Grup D 10

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat DG de Dret i Entitats Jurídiques Codi: JU07

Programa Dret civil i entitats jurídiques Codi: 214
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DEPARTAMENT D'INTERIOR

Codi Servei                                                                                                                                        
IT01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
IT02 DG del Joc i d'Espectacles
IT03 DG d'Emergències i Seguretat Civil
IT04 Direcció General de Seguretat Ciutadana



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Anàlisi de la coordinació i de la funcionalitat de les unitats del Departament d'Interior, sota criteris de racionalitat i

optimització de recursos, incrementant l'agilitat i la eficàcia de l'organització per adequar-la a les exigències de la

ciutadania

Objectius 1 Millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'organització aplicant tecnologies de la informació i la comunicació

Estratègics 2 Creació d'una xarxa de telecomunicacions pròpia i única que faciliti la coord entre els col·lectius d'emergències i seguretat

3 Millora de la gestió i la qualitat del servei

Objectius 1.1 Adequació de sistemes informàtics

Operatius 1.2 Definició i implementació de nous desenvolupaments

1.3 Optimització de costos

2.1 Desplegament de la xarxa de telecomunicacions a Barcelona, amb integració de la Guadia Urbana

2.2 Integració d'altres agents d'emergències i seguretat

2.3 Desplegament de la xarxa de telecomunicacions a tot Catalunya en un termini de tres anys

3.1 Reorganització de l'estructura orgànica del Departament

3.2 Automatització i racionalització dels processos de gestió

3.3 Increment i millora dels mitjans aeris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de llocs de treball informatitzat OUTPUT nombre 4.500

2 % pressupost dedicat a direcció i gestio INPUT euros 7%

3 % de territori cobert (X. Telecomunicaci OUTPUT Km2 42%

4 % de població coberta (X. Telecomunicaci OUTPUT persones 85%

5 Nombre de terminals telecom en servei INPUT terminals 10.000

6 Mitjans aeris INPUT aeronaus 26

 

 

 

 

Activitats 1 Fer la provisió i el manteniment dels sistemes informàtics

2 Desenvolupar sistemes informàtics

3 Dotar la nova seu del Departament d'instal·lacions en tecnologies de la informació i la comunicació

4 Integrar sistemes informàtics, principalment a la nova seu

5 Fer la provisió de les infraestructures de telecomunicacions

6 Contractar dels serveis de transport

7 Fer la provisió i el manteniment dels terminals de telecomunicacions

8 Elaborar un sistema de seguiment per objectius lligat a la planificació pressupostària

9 Implementar el Pla de racionalització de les despeses corrents

10 Implementar el Quadre de Comandament

Recursos Alt càrrec:  6

Humans Funcionaris:  833

Eventuals:  8

Laborals:  283

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: IT01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

responsable

Missió Formació del personal per millorar el funcionament dels serveis

Objectius 1 Detecció de les necessitats formatives del personal

Estratègics 2 Planificació de la formació

3 Avaluació de l'aprofitament i la utilitat de la formació

Objectius 1.1 Utilització de metodologies participatives per a la detecció de necessitats de formació

Operatius 2.1 Organització d'activitats de formació presencial

2.2 Foment de la participació del personal en activitats de formació virtual

3.1 Aplicació sistemàtica del dispositiu d'avaluació de la formació de la Generalitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'activitats organitzades OUTPUT activitats 85

2 Nombre d'inscripcions gestionades OUTPUT inscripcions 2.100

3 Nombre d'inscripcions amb aprofitament Resultats inscripcions 1.995

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Organitzar cursos de formació lingüística

2 Organitzar activitats de formació bàsica virtual

3 Organitzar activitats de foment de la cultura de la prevenció de riscos

4 Organitzar activitats formatives d'ofimàtica

5 Gestionar inscripcions d'activitats corresponents al Pla de formació de l'EAPC

6 Gestionar les inscripcions de formació especialitzada que ofereixen altres centres i institucions

7 Difondre, fer el seguiment i avaluar totes les activitats formatives

8 Desenvolupar i difondre els continguts formatius específics del Departament

Recursos Responsable de formació (A24)

Humans Responsable de suport a la formació (C20)

Auxiliar Administrativa (D12)

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: IT01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportació a GISA per inversions en infraestructures en comissaries i parcs de bombers

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: IT01

Programa Emergències i protecció civil Codi: 223
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Unitat Direcció General del Joc i d'Espectacles

responsable

Missió Definició, control i garantia del compliment de la legalitat vigent en l'àmbit del joc i dels espectacles a Catalunya

Objectius 1 Reglamentació, autorització i control del joc i dels espectacles públics

Estratègics

Objectius 1.1 Regulació, autorització i control del joc i d'espectacles

Operatius 1.2 Elaboració de plans d'inspecció del joc i d'espectacles

1.3 Actuacions de control destinades específicament a protegir els menors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Actuacions gestió màquines recre.i atzar OUTPUT gestions 87000

2 Exp.sancionadors iniciats en matèria joc OUTPUT expedients 1600

3 Exp.sancionadors iniciats mat.espectacle OUTPUT expedients 1200

4 Nous documents prof. de bingos i casinos OUTPUT documents 1100

5 Noves altes cens persones accés prohibit OUTPUT persones 3200

 

 

 

 

 

Activitats 1 Autoritzar

2 Inspeccionar

3 Sancionar

4 Assessorar jurídicament i atendre consultes

5 Proposar millores en les aplicacions informàtiques de la DG del Joc i d'Espectacles

6 Gestionar el Registre de Prohibits

7 Proposar i realitzar les modificacions normatives necessàries

8 Proposar i realitzar estudis

Recursos Alt càrrec: 1

Humans Funcionaris: 33

Laborals: 3

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat DG del Joc i d'Espectacles Codi: IT02

Programa Control i regulació del joc Codi: 124
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Unitat Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil

responsable

Missió Gestió i coordinació de les emergències i la protecció civil a Catalunya, comprenent les accions destinades a protegir les

persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de risc col.lectiu, de catàstrofes, d'accidents i de calamitats

públiques com són entre altres, els incendis forestals, nevades, riuades, allaus, despreniments, ensorraments, accidents

químics i radiològics

Objectius 1 Millora de la gestió i de la qualitat dels serveis del Cos de Bombers de la Generalitat

Estratègics 2 Informació, educació i sensibilització de la població

3 Desenvolupament del Sistema Integral d'Emergències

Objectius 1.1 Increment i millora dels recursos humans i materials

Operatius 1.2 Adequació, reforma i ampliació dels parcs de bombers

2.1 Increment de les campanyes d'informació als ciutadans

2.2 Promoció de l'autoprotecció corporativa i ciutadana

3.1 Creació dela xarxa RESCAT de telecomunicacions i emergències i seguretat de Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de bombers professionals INPUT persones 2.358

2 Nombre de bombers voluntaris INPUT persones 2.260

3 Nombre de bombers forestals INPUT persones 1.315

4 Actualització del parc mòbil de vehicles INPUT vehicles 50

5 Rehabilit. i millora de parcs de bombers Resultats parcs 65

6 Nombre de trucades al tf d'emergènc 112 INPUT trucades 5.000.000

7 Nombre de campanyes de sensibilització Resultats campanyes 8

8 Nombre de serveis realitzats OUTPUT serveis 1.000

9 Superfície d'hectàrees cremades Resultats hectàrees <3.000

 

Activitats 1 Direcció, control i coordinació administrativa i operativa

2 Estructurar una organització més eficient i eficaç

3 Fer un ús òptim dels recursos humans, materials i equips especials

4 Investigar i estudiar l'acció i els efectes dels agents pertorbadors i l'ús de les noves tecnologies en les accions de preven

5 Estructurar sistemes de control i avaluació dels serveis

6 Revisar i actualitzar lleis, reglaments i acords en matèria de salvaments i protecció civil

7 Promoure convenis de col·laboració amb grans empreses i altres administracions

8 Subvencions a ens locals en matèria de protecció civil

9 Subvencions a ajuntaments per a parcs de bombers voluntaris

10 Subvencions a associacions de bombers voluntaris

Recursos Bombers professionals: 2458

Humans Laborals Campanya Forestal: 494

Funcionaris Campanya Forestal: 25

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat DG d'Emergències i Seguretat Civil Codi: IT03

Programa Emergències i protecció civil Codi: 223
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Unitat Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil

responsable

Missió Formar als membres dels cossos de seguretat dependents o que pugui dependre de la Generalitat

Objectius 1 Millorar la formació dels cossos d'Emergències i Seguretat Civil de Catalunya

Estratègics

Objectius 1.1 Ampliar l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya per a incorporació a ISC

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució d'activitats programades Eficiència cursos 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Redacció d'un programa d'activitats de formació

2 Realitzar cursos per a col.lectius d'Emergències i Seguretat Civil de Catalunya

Recursos Dotacions Escola de Policia de Catalunya: 76

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat DG d'Emergències i Seguretat Civil Codi: IT03

Programa Formació del personal de seguretat Codi: 224
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Unitat Direcció General de Seguretat Ciutadana

responsable

Missió Coordinació, planificació i desenvolupament de polítiques en matèria de seguretat

Objectius 1 Millora del nivell de seguretat ciutadana

Estratègics 2 Millora de la gestió i de la qualitat dels serveis del CME

3 Assolir el desplegament de la PG-ME en el termini i territori previst

4 Millora dels sistemes de telecomunicacions de la PG-ME

5 Millora de la comunicació i intercanvi d'informació entre la PG-ME i la resta de cossos policials

Objectius 1.1 Reducció de l'índex de delinqüència en el territori de desplegament

Operatius 1.2 Millora de l'índex de resolució de delictes

2.1 Increment i millora dels recursos humans i materials

2.2 Ampliació de l'àmbit d'actuació de la PG - ME en la protecció de persones i béns

3.1 Dotació dels edificis i instal·lacions necessàries a les comarques de substitució

3.2 Assumpció de les competències de les FCSE en el territori de desplegament

3.3 Establiment de convenis de coordinació amb les PL

4.1 Creació de la xarxa RESCAT de telecomunicacions i emergències i seguretat de Catalunya

5.1 Desenvolupament d'un sistema d'informació recíproca i base de dades comuns

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de delictes ocorreguts Resultats delictes 301781

2 Nombre de delictes resolts Resultats delictes 114677

3 Percentatge de resolució de delictes Resultats nombre 38%

4 Nombre de detinguts OUTPUT persones 45000

5 Nombre de comissaries noves OUTPUT nombre 14

6 Població coberta total territ.desplegam. OUTPUT persones 5378868

7 Agents destin.nou territori desplegament INPUT persones 1552

8 Total convenis amb policies locals OUTPUT nombre 120

9 Policies loc.connectades plataforma CME OUTPUT cossos 146

 

Activitats 1 Protegir la seguretat de persones i béns

2 Investigar delictes

3 Ampliar l'equipament per a tasques d'investigació

4 Implementació de mesures contra la violència domèstica, proxenitisme i tràfic de persones

5 Realitzar estudis sobre els comportaments en matèria de seguretat

6 Realitzar l'Enquesta de Seguretat Pública

7 Coordinar l'activitat de les PL de Catalunya

8 Controlar les activitats de les empreses de seguretat privada

9 Estudiar i implantar sistemes d'informació

Recursos Efectius dels Mossos d'Esquadra: 10737

Humans Aspirants: 1681

Pràctiques: 1419

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Direcció General de Seguretat Ciutadana Codi: IT04

Programa Seguretat ciutadana Codi: 221
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Unitat Direcció General de Seguretat Ciutadana

responsable

Missió Formar als membres dels cossos de Seguretat Ciutadana

Aportació a l'Escola de Policia de Catalunya

Objectius 1 Millorar la formació dels cossos de Seguretat Ciutadana

Estratègics

Objectius 1.1 Ampliar l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya per a incorporació a ISC

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució d'activitats programades Eficiència cursos 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Redacció d'un programa d'activitats de formació

2 Realitzar cursos per a col.lectius de Seguretat Ciutadana

Recursos Dotacions Escola de Policia de Catalunya: 76

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Direcció General de Seguretat Ciutadana Codi: IT04

Programa Formació del personal de seguretat Codi: 224
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DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

Codi Servei                                                                                                                                        
EC01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
EC02 Secretaria d'Economia



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Garantir el manteniment de les activitats del Departament.

Objectius 1 Manteniment de les activitats Departament:funcionament general,obtenció,distribució de recursos econòmics i control despesa.

Estratègics

Objectius 1.1 Integrar i sensibilitzar els programes que desenvolupen els centres directius del Departament.

Operatius 1.2 Donar suport i assistència a l'alta direcció.

1.3 Desenvolupar funcions hortizontals, interventora, tributària i de pressupost del Departament.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Estat d'execució despeses per capítols OUTPUT percentatge 100%

2 Estat d'execució ingressos per capítols OUTPUT percentatge 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar la representació institucional.

2 Planificar els programes dels diferents centres directius del Departament.

3 Donar impuls d'accions encaminades a la innovació i a la millora de la gestió.

4 Gestionar els recursos humans del Departament.

5 Dur a terme l'administració i règim interior.

6 Realitzar assistència tècnica i organització.

7 Dur a terme el control intern de l'activitat i la comptabilitat pública de la Generalitat.

8 Dur a terme la gestió econòmica.

9 Realitzar la contractació.

10 Gestionar la informàtica.

11 Dur a terme l'assessorament jurídic.

12 Executar i gestionar el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya.

13 Realitzar la gestió tributària.

Recursos Alts càrrecs 8

Humans Grup A 273

Grup B 76

Grup C 140

Grup D 368

Grup E 38

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: EC01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General de Programació Econòmica

responsable

Missió Desenvolupar el coneixement de l'economia catalana i el finançament de la Generalitat.

Objectius 1 Aconseguir un millor coneixement de l'economia catalana, i el nostre entorn econòmic.

Estratègics 2 Millorar el finançament de la Generalitat de Catalunya.

3 Gestionar i controlar adequadament la programació i cobrament de fons del FEDER i del Fons de Cohesió.

4 Vetllar per l'equilibri financer de les corporacions locals.

Objectius 1.1 Analitzar l'economia catalana l'entorn econòmic, impulsar convenis amb grups d'economia aplicada de diferents universitats.

Operatius 2.1 Analitzar l'aplicació de l'acord de finançament i proposar millores alternatives de finançament.

3.1 Coordinar el Prog. Inv. Púb. de la Grltat. de Cat. les intervencions comun. que emanen de la UE corresponents FEDER i Fons C.

4.1 Vetllar per l'equilibri financer de les corporacions locals.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm. informes situació economia catalana OUTPUT informes 4

2 Núm. estudis sobre finançament autonòmic OUTPUT estudis 4

3 Núm. informes/anuaris sobre inversió púb OUTPUT informes/anuaris 2

4 Núm assessoraments matèria ajuts Estat INPUT assessoraments 20

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Seguiment indicadors de l'economia catalana i predicció dels agregats macroeconòmics.

2 Participar en els treballs de l'Acord estratègic.

3 Difusió d'estudis de l'economia catalana i sector públic.

4 Avaluació de les repercussions econòmiques i financeres del model de finançament.

5 Suport programació plurianual de les inversions en coordinació amb els departaments.

6 Programació, gestió i seguiment de les intervencions comunitàries: FEDER i Fons de Cohesió.

7 Certificació, proposta pagaments i control dels programes FEDER i projectes del Fons de Cohesió.

8 Elaboració d'estudis i difusió d'informació relacionada amb els fons europeus a Catalunya

9 Notificar a la UE els ajuts d'Estat promoguts per departaments i organismes de la Generalitat.

10 Supervisar l'equilibri financer de les corporacions locals a través de l'exercici de la tutela financera del seu endeutament.

11 Comprovar que els plans de sanejament financer que adoptin les corporacions locals catalanes tinguin una execució apropiada.

12 Completar el desenvolupament dels sistemes d'informació que gestionen el Registre de l'endeutament dels ens locals.

13 Desenvolupar la normativa sobre tutela financera dels ens locals en relació amb l'adquisició l'alienació de valors mobiliaris

Recursos Alts càrrecs 4

Humans Grup A 39

Grup B  2

Grup C  8

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria d'Economia

responsable

Missió Aportar recursos pel funcionament de l'IDESCAT.

Objectius 1 Aportació a l'IDESCAT per desenvolupar l'activitat estadística i el compliment dels seus objectius.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació a l'IDESCAT per desenvolupar l'activitat estadística i el compliment dels seus objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Estadística Codi: 583
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Unitat Secretaria d'Economia

responsable

Missió Contribuir des de la reflexió, el debat i la col·laboració amb els diversos agents econòmics.

Objectius 1 Avançar en el compliment i seguiment de l'Acord Estratègic.

Estratègics 2 Impulsar noves iniciatives pioneres basades en el coneixement i la innovació.

3 Desenvolupament de nous instruments financers.

4 Impuls de la RSE a les pimes catalanes.

Objectius 1.1 Difusió i informació de l'Acord Estratègic.

Operatius 1.2 Seguiment de l'Acord Estratègic.

2.1 Impuls d'iniciatives sense afany de lucre en col·laboració amb el sector privat.

2.2 Impuls d'iniciatives privades d'interès estratègic.

3.1 Impuls a fons de capital risc amb participació pública.

3.2 Creació i posada en marxa d'un fons de capital risc per projectes al Magrib.

4.1 Impulsar el concepte de la RSE a les pimes.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm. reunions de les diverses comissions INPUT reunions 55

2 Núm. sessions de difusió i informació INPUT reunions 25

3 Núm. iniciatives conjuntes sector privat OUTPUT projectes 5

4 Núm. projectes sector privat d'interès OUTPUT projectes 2

5 Núm. de fons de capital risc OUTPUT fons 4

6 Volum del Fons Magrib OUTPUT euros 75 milions

7 Projecte RSE OUTPUT projecte inici del projecte

 

 

 

Activitats 1 Reunions de les diverses comissions per al seguiment i compliment de l'Acord.

2 Sessions d'informació i difusió de l'Acord.

3 Creació de noves iniciatives pioneres basades en el coneixement i la innovació.

4 Suport a iniciatives privades d'interès estratègic.

5 Impuls a fons de capital risc que compten amb participació pública.

6 Creació i posada en marxa del Fons Magrib.

7 Inici de les primeres fases d'un estudi de la RSE a les pimes catalanes.

Recursos Alts càrrecs 1

Humans Personal eventual 1

Grup A 1

Grup C 1

Grup D 2

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Foment empresarial Codi: 661
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Unitat Direcció General de Política Financera i Assegurances

responsable

Missió Desenvolupar l'actuació de tutela financera,supervisió,inspecció,ordenació,orientació i foment entitats i mercats valors

Objectius 1 Comprovació del compliment de la normativa que els hi és aplicable

Estratègics 2 Detectar anticipadament situacions deteriorament actius,marges,infravaloració passius,que evitin desequilibris patrimonials f

3 Augmentar el desenvolupament, promoció i potenciació de l'activitat econòmica en matèria de mercat de valors.

Objectius 1.1 Millorar l'ordenació, el control, la cooperació i el desenvolupament amb les entitats subjectes a supervisió i/o tutela

Operatius 1.2 Augmentar l'eficàcia en els processos de supervisió

1.3 Assoliment i seguiment dels paràmetres de solvència,eficiència i/o rendibilitat de entitats subjectes a supervisió i/o tutela

2.1 Millorar en el % de compliment anual del Pla d'inspecció.

3.1 Mantenir el pes de la contractació de la Borsa de Barcelona respecte borses espanyoles i augmentar activitat financera Cat.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Coef. solvència Eficiència % >8%

2 Coef.activitat mercats finan.a Catalunya Resultats % 1,50

3 Nombre d'inspeccions INPUT % >80%

4 Marge de solvència mutualitats Eficiència % >=100%

5 Assegurança RC professional (mediadors) INPUT euros >1.500.000

6 Intensitat de l'activitat dels mediadors INPUT euros >30.000

 

 

 

 

Activitats 1 Ordenar, controlar i supervisar les caixes d'estalvi i les cooperatives de crèdit catalanes

2 Donar suport a les actuacions de la Borsa de Barcelona

3 Promoure actuacions de foment, internalització i millora de la qualificació dels mercats financers

4 Negociar amb les gestores d'IIC per tal de crear, mantenir i potenciar els Fonstresor Catalunya

5 Inspeccionar Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit

6 Inspeccionar Mutualitats de previsió social

7 Inspeccionar Seccions de Crèdit de les Cooperatives

8 Ordenar, controlar i cooperar amb les mutualitats de previsió social

9 Realitzar estudis i propostes pel foment del sector assegurador juntament amb el Consell Consultiu

10 Supervisar adequació a la legalitat i manteniment del Registre de mutualitats

11 Reordenar el sector de les mutualitats de previsió social

12 Control y la supervisió dels mediadors d'assegurances i reassegurances

13 Aplicar règim sancionador als mediadors d'assegurances,administradors,gerents i directors societats correduaria assegurances

Recursos Grup A 23

Humans Grup C  2

Grup D  8

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Foment i regulació del sector financer Codi: 671
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Unitat Secretaria d'Economia

responsable

Missió Aportar recursos pel funcionament de l'ICF i ICCA.

Objectius 1 Aportació a l'ICF i l'ICCA per desenvolupar l'activitat creditícia i el compliment dels seus objectius.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació a l'ICF i l'ICCA per desenvolupar l'activitat creditícia i el compliment dels seus objectius.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Secretaria d'Economia

responsable

Missió Aportar recursos pel funcionament del Tribunal Català de Defensa de la Competència.

Objectius 1 Aportació al TCDC per desenvolupar l'activitat de defensa i d'impuls de la competència.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació al TCDC per desenvolupar l'activitat de defensa i d'impuls de la competència.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Secretaria d'Economia Codi: EC02

Programa Defensa de la competència Codi: 681
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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Codi Servei                                                                                                                                        
GO01 Secretaria General
GO02 SG d'Administració i Funció Pública
GO03 Direcció General d'Administració Local
GO05 Secretaria de Cooperació Exterior



Unitat Secretaria General - Direcció de Serveis

responsable

Missió La finalitat d'aquest programa és facilitar el suport tècnic, administratiu i jurídic

a les diverses unitats del departament i als organismes que en depenen, optimitzant

els recursos materials i humans disponibles.

Objectius 1 Aconseguir una contenció de la despesa corrent.

Estratègics 2 Millorar els circuits interns simplificant els tràmits administratius.

3 Incrementar el valor afegit de la formació del departament.

Objectius 1.1 Reduir les despeses de lloguers i les associades als diversos edificis.

Operatius 2.1 Dissenyar el programa de gestió on-line de les despeses electorals.

2.2 Incrementar l'ús dela signatura electrònica i aprofundir en l'ús de les TIC

2.3 Incrementar la qualitat dels serveis, eliminant errors i simplificant circuits.

3.1 Facilitar una formació més especialitzada i d'acord amb les necessitats i objectius de les diverses unitats.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Reducció consum despeses béns corrents Resultats Percentatge 10%

2 Realitz.dissenys i prog.gestió previstos Resultats Dissenys 3

3 Gestionar subvencions Departament Resultats Data màxima 31-10-2006

4 Subvencions adjudicades a 30-10-2006 Resultats percentatge 100%

5 Increm. formació especial. s/ form.total Resultats percentatge 75%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Agrupar el màxim els edificis ocupats per unitats del departament per tal d'obtenir economies.

2 Posar en marxa la tecnologia GIGANET per tal de connectar tots els centres en la mateixa xarxa de telefonia

3 Dissenyar el sistema de gestió interna de la despesa sense paper.

4 Fer un seguiment programat trimestral de l'execució pressupostària.

5 Potenciar la comunicació interna, la informació compartida i l'ús de la intranet.

6 Desenvolupar el programa de gestió on-line de les despeses electorals.

7 Dissenyar una eina de gestió interna sense paper de sol·licitud de serveis informàtics.

8 Programar i executar un pla de formació a partir de l'enquesta de necessitats formatives de les diverses unitats.

Recursos 2 Alts càrrecs; 2 Assimilats subdirector general; 3 Caps de servei grup A;

Humans 17 Tècnic superior grup A; 5 Tècnic mig grup B;

13 Administratius grup C; 16 Auxiliars Administratius grup D;

12 Subalterns grup E;

1 A3 Laboral cap 2a; 1 C1 responsable arxiu; 2 D1 recepcionistes; 6 D1 xofers

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: GO01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Àrea de Processos Electorals

responsable

Missió El programa de l'Area de Processos Electorals es planteja afrontar pel proper any

2006 la convocatòria del referèndum per a l'aprovació de la reforma de l'Estatut

d'Autonomia i tenir enllestit el programa de gestió on-line de les eleccions

al Parlament de Catalunya

Objectius 1 Organitzar, gestiona, desenvolupar i fer el seguiment del procés de referèndum per aprovació reforma de l'Estatut d'Autonomia

Estratègics 2 Gestió de les bases de dades electorals.

3 Deixar operatiu el programa de gestió on-line de les eleccions al Parlament de Catalunya

Objectius 1.1 Desenvolupament logístic del procés electoral

Operatius 1.2 Operació de recollida de dades provisionals

1.3 Difusió de les dades provisionals i definitives i revisió i millores sistemes gestió electoral.

2.1 Actualització, manteniment i explotació de les bases de dades electorals

3.1 Elaboració programa gestió on-line eleccions al Parlament de Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Logística electoral Resultats temps/recursos reduir temps

2 Recollida i difusió de dades prov.def. Resultats temps emprat reduir temps

3 Increm. consulta dades resultats elect. Resultats percentatge 10%

4 Bases de dades documentals electorals Resultats dades ampliar-ho

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió integral del referèndum.

2 Revisió i millores relatives al software de tots els sistemes de gestió electoral.

3 Recopilació, arxiu de la documentació electoral, mecanització i actualit.dades electorals i directoris i informes d'incidènc.

4 Manteniment i actualització de les bases de dades electorals (AS400 i web electoral del Dep.)

5 Anàlisi i cobertura necessària per realitzar l'operació de recollida de resultats provisionals.

6 Actualització dels fitxers automatitzats administratius de resultats:captura de dades, tractament i gravació.

7 Transformació de la dcoumentació impresa a un suport digitalitzat per al seu tractament per ordinador.

8 Explotació de la base de dades de resultats electorals amb extracció d'estadístiques.

9 Actualització de la vidioteca i de l'audioteca.

10 Elab,base de dades documental diària amb dossiers de premsa diaris i seguiment on-line de publicac.period.elect.internet.

11 Desenvolupament per millorar les bases de dades electorals.

Recursos 1 Assimilat subdirector general grup A

Humans 2 Tècnic superior grup A

1 Laboral analista programador

1 Auxiliar administratiu grup D

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: GO01

Programa Org., gestió i seguiment de processos electorals Codi: 132
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportació econòmica a l'Institut Europeu de la Mediterrània per la realització de les seves funcions.

Objectius 1 Aportació econòmica a l'Institut Europeu de la Mediterrània per la realització de les seves funcions.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació econòmica a l'Institut Europeu de la Mediterrània per la realització de les seves funcions

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: GO01

Programa Relacions exteriors Codi: 231
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i l'Institut

Català del Sòl per a la rehabilitació i la restauració de l'immoble situat al número

35 del carrer Ausias March de Barcelona

Objectius 1 Rehabilitació i restauració de l'immoble situat al número 35 del carrer Ausias March de Barcelona

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació a l'INCASOL per a unes obres realitzades a l'edifici que ocupa l'EAPC

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria General Codi: GO01

Programa Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis Codi: 543
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Unitat Secretaria d'Administració i Funció Pública

responsable

Missió Establir les línies bàsiques d'actuació en l'àmbit dels recursos humans, així com

gestionar directament els processos de personal d'àmbit transversal, per tal

d'aconseguir una utilització eficaç i el més eficient possible d'aquests recursos, en

l'àmbit de la Generalitat. Promoure la millora organitzativa així com en la provisió de serveis públics.

Objectius 1 Establir les directrius d'evolució en la gestió dels recursos humans a la Generalitat.

Estratègics 2 Donar suport en la gestió del personal de l'Administració de la Generalitat a les diferents unitats que hi intervenen.

3 Aconseguir una arquitectura organitzativa adaptada a les necessitats de l'entorn social i econòmic.

4 Millorar l'eficiència, l'eficàcia i la qualitat en la provisió i producció de serveis públics.

Objectius 1.1 Iniciar actuacions normatives derivades dels plantejaments del Llibre Blanc de la Funció Pública catalana.

Operatius 1.2 Impuls. la implement., o implementar direct. acords assolits amb organitz. sindic.,pel que fa a condic. treball pers. Adm.Pub

2.1 Donar suprt unitats resp. dels dep., en la implantació i desenv. d'actuacions i mesures prevenció i salut laboral.

2.2 Implusar el desenvolupament del sistema corporatiu d'informació de personal.

2.3 Donar suport tècnic i legal en matèria de funció pública.

3.1 Impulsar l'aprov. d'un marc norm. en matèria de millora funcionament de l'adm.de la Gen i de les seves rel.amb ent.instrumt.

3.2 Dissenyar i posar en marxa un programa de formació en "funció organitzativa en les adm.públiques"

3.3 Creació d'una unitat d'auditoria organitzativa

4.1 Impulsar l'aprovació d'un marc normatiu en matèria de millora del funcionament de l'adm.Gen. i de les seves rel.amb ent.instr

4.2 Dissenyar i posar en marxa un programa de formació en "funció organitzativa en les administracions públiques"

4.3 Creació d'una unitat d'auditoria organitzativa.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Data d'aprov. del corresponent reglament Resultats data màxima abans 31-12-06

2 Data d'implantació del programa Resultats data màxima abans 31-12-06

3 Activitats millora/evol. inic. i acabad. Resultats activitats 200

4 Propostes departamentals actualit. RLT Resultats dies màxim 35 dies/mitja

5 Convocatòria proc. provisió cossos gen. Resultats data màxima 31-12-2006

6 Convocatòria processos selecció cossos Resultats data màxima 31-12-2006

7 Inici i finalització proces. selecció Resultats dies de mitja 365

8 Aprovació nou marc normatiu OUTPUT data màxima 30-06-06

9 Posada en marxa de la nova unitat OUTPUT data màxima 30-09-06

 

Activitats 1 Desenvolupament normatiu de les mesures previstes i l'avantprojecte de llei de mesures de conciliació de la vida lab. i fami.

2 Desenvolupar i implantar segona fase del prog. informàtic interdepartamental, del sistema de gestió de la prev. de riscos lab

3 Impulsar les millores necessàries dels sistemes d'informació de personal actuals

4 Iniciar el projecte d'evolució cap el nou sistema d'informació

5 Donar resposta a les peticions de suport legal i tècnic

Recursos 70 funcionaris del grup A

Humans 4 funcionaris del grup B

17 funcionaris del grup C

26 funcionaris del grup D

8 funcionaris del grup E

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat SG d'Administració i Funció Pública Codi: GO02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria General d'Administració i Funció Pública

responsable

Missió Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització

de les seves funcions.

Objectius 1 Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització de les seves funcions.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització de les seves funcions

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat SG d'Administració i Funció Pública Codi: GO02

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya

responsable

Missió La implantació dles sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les

administracions públiques consorciades determinin.

Objectius 1 Revisió del marc normatiu i jurídic

Estratègics 2 Mòduls de col·laboració interadministrativa

3 Integració de serveis interadministratius i Integració d'informació

4 Plataforma i segell AOC

Objectius 1.1 Participar en la modificació de la nova llei de procediment administratiu

Operatius 1.2 Impulsar l'actualització d'aquella altra normativa afectada pel desenvolupament de les noves tecnologies

2.1 Desenvolupar eines o serveis que permetin incrementar la interoperabilitat entre els aplic. de les diferents adm.publ.a Cat.

3.1 Desenvolupar eines o serveis que permetin incrementar la integració dels serveis que afecten a més d'una adminstració pública

3.2 Desenv. eines o serveis que permetin increment. integració de la informació que es troba disgregada entre les dif.adm.

4.1 Desenvolupar mòduls comuns i eines que puguin ser reutilitzades per diferents administracions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Ajuntaments que utilitzen l'e-TRAM OUTPUT ajuntaments 200

2 Habitants que obren padró municipal OUTPUT percentatge habitant 90%

3 Serveis integrats a plat. CAOC Resultats serveis 10

4 Serveis ofertats per l'EACAT Resultats serveis 30

5 Ajuntaments que utilitzen metacercador OUTPUT ajuntaments 300

6 Ens públ. q. utilitzen certif. digitals OUTPUT ens públics 1.200

7 Certificats emesos per CATCERT Resultats certificats 25.000

8 Entitats de registre col.laboradores INPUT entitats 40

9 Ens públ. q. utilitzen plataf. validació OUTPUT ens públics 25

10 Validacions certificats Resultats validacions 250.000

Activitats 1 Extendre l'e-TRAM als ajuntaments catalans

2 Extendre el nombre de serveis ofertats a l'e-TRAM

3 Ampliar el nombre de serveis associats a l'e-TRAM (notificació electrònica...)

4 Ampliar el nombre d'ajuntaments que obren el seu padró municipal d'habitants

5 Ampliar el nombre d'ens públics que consulten els padrons municipals d'habitants

6 Ampliar el nombre de serveis públics (bases de dades) que s'ofereixen a la consulta d'altres ens públics

7 Ampliar el nombre de serveis ofertats a l'eaCat

8 Implantar el metacercador a les administracions catalanes

9 Implantar la Infraestructura de Dades Especials Local

10 Ampliar els ens públics catalans que utilitzen certificats digitals emesos per CatCert

11 Incrementar els certificats emesos per CatCert

12 Incrementar les entitats de registre col·laboradores

13 Incrementar el reconeixement dels certificats de CatCert per altres adminstracions

Recursos 3 funcionaris del grup A

Humans 31 laborals del grup A

3 laborals del grup B

3 laborals del grup C

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat SG d'Administració i Funció Pública Codi: GO02

Programa Societat de la informació i el coneixement Codi: 532
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Unitat Secretaria General d'Administració i Funció Pública

responsable

Missió Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització

de les seves funcions

Objectius 1 Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització de les seves funcions.

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació econòmica a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per a la realització de les seves funcions.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat SG d'Administració i Funció Pública Codi: GO02

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Direcció General d'Administració Local

responsable

Missió Oferir assessorament  i suport jurídic, tècnic i econòmic a les entitats per al seu

correcte funcionament i prestació de serveis als ciutadans.

Objectius 1 Suport i assessorament en relació al règim jurídic de les entitats locals.

Estratègics 2 Resolució d'expedients de competència de la DGAL.

3 Elaboració del mapa oficial de les entitats locals.

4 Foment del funcionament de les entitats locals, mitjançant subvencions.

Objectius 1.1 Obrir una línia específica d'assessorament en matèria d'assegurances

Operatius 2.1 Reduir en un 10% el temps de la tramitació dels expedients competència de la DGAL.

3.1 Reseguir i fitar 2000 km de línies límit entre municipis de Catalunya

4.1 Incrementar en un 3% la dotació del FCLC per als consells comarcals i a les entitats municipals descentralitzades.

4.2 Incrementar en un 37% la dotació del FCLC per als municipis

4.3 Incrementar en un 37% la dotació del FCLC per a la prestació supramunicipal de serveis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de municipis enquestats INPUT municipis 924

2 Nombre de convenis INPUT convenis 41

3 Imports ajuts per habitant (comarques) INPUT euros/habitant 5

4 Imports ajuts per habitant (municipis) INPUT euros/habitant 10,77

5 Imports ajut per habitant (supramunic.) INPUT euros/habitant 1,10

6 Imports ajuts per habitant (EMD) INPUT euros/habitant 0,05

7 Municipis delimitats Resultats municipis 200

8 Mapes municipals aprovats Resultats municipis 150

 

 

Activitats 1 Emissió d'informes jurídics.

2 Resolució d'expedients de competència de la DGAL.

3 Convocatòria i resolució de subvencions.

4 Elaboració mapa de Catalunya.

5 Intervenció activitat legislativa mitjançant òrgans col·legiats paritaris Generalitat-Entitats locals.

Recursos 1 Alt càrrec grup A; 2 Subdirectors generals grup A;

Humans 6 Caps de servei grup A; 9 Caps de secció grup A;

15 Tècnics superior grup A; 4 Tècnics mig grup B;

18 Administratius grup C; 11 Auxiliars admisistratius grup D.

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Direcció General d'Administració Local Codi: GO03

Programa Suport financer de la GC als ens locals Codi: 711
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Unitat Servei de Cooperació Econòmica Local

responsable

Missió Contribuir al reequilibri territorial de Catalunya en obres i serveis de competència municipal.

Planificar la cooperació econòm. en les inversions locals per realització obres i prestació dels serveis de competència munic

Col·laborar amb corpor. locals en restabliment de les seves obres i prestació dels seus serveis quan l'actuació dels

ens locals es veu afectada per situacions de catàstrofe. Pobl.obj:són ens benef. progr.municipis,comarc.,i altres ens loc.Cat

Objectius 1 Millorar el finançament de les inversions en obres i serveis de competència municipal.

Estratègics 2 Afavorir la creació de noves infraestructures i nous equipaments, per part de les corporacions locals.

3 Garantir el funcionament normal de les infraestructures i la prestació dels serveis públics locals.

Objectius 1.1 Incrementar el percentatge de finançament de les actuacions incloses en el PUOSC.

Operatius 1.2 Incrementar la correlació entre demanda presentada per les corporacions loc. i l'atribució inicial per anualitat del PUOSC

2.1 Incrementar grau compliment per part ens locals, de prestació serveis publ. de competència local.

2.2 Reduir les desigualtats territorials en la prestació de serveis públics de competència local.

3.1 Reduir temps necessari per restabl.el funcion, normal de infraestr.i serv.públ.de compet.local afectats per sit.catastr.,urg.

3.2 Reduir temps necessari per tal que els ens loc.facin front a actuacions inajornables que siguin conseq. situac.excepcionals.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Grau d'adjudicació obres PUOSC Resultats percentatge 30%

2 Demanda PUOSC en relació corp. locals Resultats percentatge 50%

3 Compliment prestació serv. public mínims Resultats percentatge 90%

4 Termini catastrofe i restabliment servei Resultats mesos 6

5 Termini situació excepc. i restab. serv. Resultats mesos 3

 

 

 

 

 

Activitats 1 Determinar l'import consolidat de les subvencions

2 Tramitar les modificacions i canvis de destinació de les subvencions

3 Elaborar les instruccions necessàries per a la correcta gestió del PUOSC i el seguiment de les actuacions incloses.

4 Facilitar als ens locals models normalitzats de documentació administrativa.

5 Automatitzar el seguiment de les actuacions i proposta de pagament de les subvencions.

6 Analitzar les reserves i els romanents econòmics que es produeixen en la gestió del PUOSC.

7 Tramitar, informar prèviament i fer la corresponent proposta d'aplicació dels expedients d'inclusió i augment de subv.PUOSC.

8 Mantenir l'estat d'execució del PUOSC, així com controlar l'estat de situació de les disponibilitats.

9 Tramitar i informar prèviament les sol·licituds d'ajut presentades pels ens locals.

10 Efectuar el control i el seguiment de l'execució de les actuacions subvencionades.

11 Controlar les disponibilitats pressupostàries per a la concessió dels ajuts esmentats.

12 Actualització de l'aplicació informàtica del PUOSC.

Recursos 1 cap de servei grup A

Humans 1 cap de secció grup A

2 tècnics superior grup A

3 administratius

1 auxiliar administratiu

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Direcció General d'Administració Local Codi: GO03

Programa Suport a obres i serveis dels ens locals Codi: 713
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Unitat Secretaria de Cooperació Exterior

responsable

Missió La planificació de la política de cooperació al desenvolupament i el seguiment de la seva execució i la coordinació de les

actuacions que duguin a terme els diferents departaments i organismes  de la Generalitat de catalunya

Objectius 1 Aconseguir una planificació acurada de la Cooperació Catalana i una avaluació orientada als resultats

Estratègics 2 Promocinar la presència de catalans en els organismes internacionals multilaterals

3 El suport racional a les actuacions d'ens i organismes catalans amb preència a l'exterior

4 La creació i/o el reconeixement de noves Comunitats Catalanes a l'exterior

Objectius 1.1 Programar la planificació i l'avaluació

Operatius 2.1 Augmentar la presència de treballadors de la generalitat en organitzacions internacionals

2.2 Augmentar la presència de persones catalanes en organitzacions internacionals a l'exterior

3.1 Potenciar activitats culturals, socials i de projecció exterior de catalunya

4.1 Reconeixement de nous casals catalans i Comunitats Catalanes a l'exterior

4.2 Millorar la comunicació amb Comunitats Catalanes de l'exterior

4.3 -Potenciar el treball en xarxa entre les Comun. Catal. de l'ext.-Mantenir lligams amb Catal. a l'ext. no nascuts a Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment noves C.Catalanes reconegudes Resultats percentatge 300%

2 Increment xarxes de C.Catalanes actives Resultats percentatge 100%

3 Increment subvencions a C.Catalanes Ext. INPUT percentatge 100%

4 Increment promoció de catalans en OI INPUT percentatge 800%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Convocatòria anual de subvencions destinades a centres i agrupacions Catalanes al món

2 Actualització i manteniment del registre de casals catalans

3 Publicacions periòdiques  de la revista Casals Catalans

4 Manteniment i difusió de la web dels Casals Catalans

5 Suport i assessorament al Consell Assessor de centre i agrupacions catalanes al món

6 Convocatòria anual destinada a joves membres de casals per realitzar una estada a Catalunya

7 Beques per membres de Casals Catalans

8 Beques per estades en organitzacions internacionals

9 Publicacions i estudis al voltant de la presència de persones catalanes al món

10 Organització o col.laboració en conferències i reunions

Recursos 1 Alt càrrec

Humans 2 Secretàries + 1 assessor + 1 responsable d'accions exteriors + assessora jurídica + 3 tècnics + 2 subalterns

1 Responsable de Casals

2 Secretàries + 2 tècnics

1 Responsable de Premsa

2 encarregats de contacte amb els mitjans + 1 encarregat de la web

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria de Cooperació Exterior Codi: GO05

Programa Relacions exteriors Codi: 231
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Unitat Secretaria de Cooperació Exterior

responsable

Missió Aportació econòmica a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la realització de les seves funcions

Objectius 1 Aportació econòmica a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la realització de les seves funcions

Estratègics

Objectius 1.1 Aportació econòmica a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per a la realització de les seves funcions

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Secretaria de Cooperació Exterior Codi: GO05

Programa Cooperació al desenvolupament Codi: 232
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DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Codi Servei                                                                                                                                        
EN01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
EN02 DG d'Ordenació i Innovació Educativa
EN03 Direcció General de Personal Docent
EN04 Direcció General de Centres Educatius
EN05 DG Formació Prof. i Educ. Permanent



Unitat Subdirecció General de Gestió Econòmica

responsable

Missió Pla de manteniment

Pla de seguretat

Objectius 1 Racionalitzar l'ocupació d'espais dels llocs de treball

Estratègics 2 Mantenir a nivell òptim les instal·lacions dels immobles.

3 Adaptació del mobiliari a l'ergonomia

4 Supresió de barreres

Objectius 1.1 Aconseguir ratios d'ocupació

Operatius 1.2 Millorar incrementar la mobilitat interna

1.3 Millorar el control de funcionament de les instal·lacions

2.1 Millora dels renidments en la maquinària de les instal·lacions

3.1 Substitució per mobles ergonòmics

4.1 Adaptar recorreguts

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Ratio per lloc de treball Resultats 10m2 lloc treball 60%

2 Disminució d'avaries Resultats avaries 10 % reduir

3 Renovació mòbils i ordinadors Resultats bens mobles 30%

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar les compres

2 Gestionar els manteniments dels edificis

3 Dirigir obres i reformes

Recursos Area Tic

Humans Subdirecció General de Gestió Econòmica ( 20 persones)

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: EN01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció de Serveis-Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis

responsable Servei de Formació i Desenvolupament

Missió Detectar, planificar, gestionar i avaluar la formació contínua adreçada al personal d'administració i serveis del Departament

Objectius 1 Desenvolupar les competències professionals del PAS per dur a terme eficaçment les funcions pròpies del lloc de treball

Estratègics 2 Promoure el desenvolupament personal i professional del PAS per a l'assoliment dels objectius de l'organització

3 Facilitar l'adaptació del PAS als canvis ocasionats per les innovacions tecnològiques

4 Millorar les competències del PAS,amb vista a la mobilitat i a la promoció per augmentar el seu potencial professional

Objectius 1.1 Formació d'entrada.- Té com a objectiu facilitar l'adaptació professional del PAS a la realittat del Departament d'Educació

Operatius 1.2 Formació d'actualització i aprofundiment.-Té com a objectiu oferir activitats eminentment pràctiques

1.3 Funció jurídica

2.1 Funció de prevenció de riscos laborals

3.1 Funció de noves tecnologies i societat de la informació.

4.1 Formació bàsica.- Té com objectiu orientar els continguts i la metodologia de la formació a l'adquisició de formació bàsica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1  Total d'accions formatives previstes. OUTPUT Número ordinal 690

2 Total d'hores de formació previstes. OUTPUT Hores 34.200

3 Nombre d'hores de formació per empleat OUTPUT Hores 30

4 Volum d'inversió en formació per al prog INPUT Euros 511.700

5 Aprofitament i assoliment del coneixemen Resultats Escala valors (1 a 4 4

6 Activitats formatives a mida i estratègi Resultats Escala valors proxy 10

 

 

 

 

Activitats 1 Funció jurídica

2 Funció de comunicació, informació i habilitats

3 Funció de comandament intermedi

4 Funció de noves tecnologies i societat de la informació

5 Funció de processos administratius

6 Funció de recursos humans

7 Funció de gestió econòmica

8 Funció directiva

9 Formació lingüística i altres

10 Funció de prevenció de riscos laborals

Recursos 9 persones a Serveis Centrals (2 tècnics superiors, 1 administratiu, 4 auxiliars administratius, dos tècnics informàtics

Humans 1 interlocutor de formació a cada Servei Territorial

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: EN01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Secretaria General i Gabinet de la Consellera

responsable

Missió Dues línies d'actuació:

1) Consorci d'Educació de Barcelona- Aproximar l'administració als ciutadans i donar

compliment a la llei 22/1998 de la Carta Municipal de Barcelona

2) Impulsar i donar suport a entitats relacionades amb el mon educatiu que portin a terme proj o activ d'interès

Objectius 1 Donar resposta a la demanda de major proximitat dels ciutadans i prioritzar el nivell administratiu més proper

Estratègics 2 Fomentar activitats d'interès educatiu i potenciar a les entitats que ténen objectius educatius

Objectius 1.1 Programació i distribució de centres docents

Operatius 1.2 Aplicació de les normatives de matriculació d'alumnes en els nivells no universitaris

2.1 Incrementar el nombre d'activitats que siguin d'interés pel mon educatiu en general

2.2 Seguir col·laborant amb entitats que impulsin activitats educatives

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm de personal adscrit al Consorci INPUT persones 11 PAS, 171 Doc

2 Núm d'activitats d'interès pel Dep OUTPUT activitats 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 1) Del Consorci d'Educació de Barcelona:

2 - Programació i distribució dels centres docents

3 - Aplicació de les normatives de matriculació d'alumnes en els nivells no universitaris

4 - Gestió dels centres pedagògics i de recursos i dels personal que comporta

5 - Gestió del personal d'administració i serveis

6 2) Col·laboració i/o suport entitats que promoguin la realització de projectes i d'activitats educatives:

7 Edició de llibres d'interés educatiu

8 Organització de jornades i diades del món escolar

9 Activitats lingüístiques, culturals i musicals

Recursos 1 Tècnic i 1 Auxiliar del personal adscrit a la Secretaria General

Humans Personal adscrit al Consorci (11 PAS, 171 Docents)

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: EN01

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat Secretaria General i Gabinet de la Consellera (Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya)

responsable

Missió Transferència a La JONC la qual, facilita una formació orquestral integral als joves músics del nostre país.

Hi ha fonamentalment quatre grups beneficiaris (població objectiu): 1 Tot el públic

participant 2 Escoles de secundària, conservatoris i escoles de música 3 Músics

professionals 4 Joves músics de les orquestres de la Fundació

Objectius 1 Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país

Estratègics 2 Col.laborar activament en la inserció dels joves músics en la vida laboral

3 Contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics

Objectius 1.1 Mantenir els encontres de treball com a eix del treball pedagògic

Operatius 1.2 Potenciar activitats complementàries1

2.1 Incrementar la col:laboració amb entitats educatives i culturals per millorar sortides

2.2 Millorar el suport i col·laboració amb els exmembres

3.1 Crear nous productes per aconseguir arribar a nous públics (concerts, enregistraments, ..)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número de beneficiaris de les activitats OUTPUT beneficiaris 240

2 Núm beneficiaris indirectes de les activ OUTPUT benef indirectes 8700

3 Núm d'encontres OUTPUT encontres 7

4 Núm d'activ obertes a públics externs OUTPUT activitats obertes 17

5 Núm de col.laboracions amb altres entita OUTPUT col.laboracions 15

 

 

 

 

 

Activitats 1 Principalment es realitzen mitjançant l'OEMUC, la JONC i el seguiment i col·laboració amb ex-membres

2 Encontres de treball orquestral

3 10è Aniversari OEMUC

4 Encontres de treball de música de cambra

5 Encontres de passatges orquestrals

6 Programes de recolzament i promoció de joves talents

7 Concerts "joves músics nper a un públic nou"

8 Coproduccions amb entitats culturals i educatives del país

9 Participació en els Premis Catalunya Educació

Recursos Els recursos formen part i s'estructuren a partir de la Fundació

Humans El personal del departament amb dedicació específica en aquest programa està adscrit a la Secretaria

General ja esmentat al programa 1210

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: EN01

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Direcció General d'ordenació i Innovació Educativa

responsable

Missió Impulsar i donar suport a la realització de programes d'innovació per part del conjunt

de centres educatius de Catalunya, com a element clau per a la millora del sistema

educatiu

Objectius 1 Impulsar la innovació en els centres educatius

Estratègics 2 Potenciar l'ús educatiu de les TIC

Objectius 1.1  Incrementar el nombre de centres que desenvolupen projectes d'innovació

Operatius 1.2 Seguir col.laborant amb entitats que impulsen la innovació educativa

2.1 Potenciar l'ús del portal edu365

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de ctres que endeguen proj.innova Resultats centres 1150

2 Nombre d'entit. amb qui s'ha col.laborat Resultats entitats 10

3 % de centres que duen a terme projectes Eficiència % de centres 40%

4 Nombre d'accessos al portal edu365 Resultats peticions pàg./dia 115000

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Convocatòria de projectes d'innovació

2 Altres actuacions de suport a centres educatius per a la innovació

3 Actuacions de suport a entitats per a l'impuls de la innovació educativa

4 Funcionament del portal edu365

Recursos 15 Tècnics

Humans 3 Auxiliars

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG d'Ordenació i Innovació Educativa Codi: EN02

Programa Innovació educativa Codi: 423
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Unitat Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

responsable

Missió Facilitar que tot l'alumnat de Catalunya, i molt especialment el que es trobi amb

situacions d'especial dificultat sigui escolaritzat amb igualtat de condicions, pugui

rebre una educació de les mateixes característiques i pugui arribar a assolir els

objectius educatius establerts amb caràcter general

Objectius 1 Acollir i integrar l'alumnat immigrant

Estratègics 2 Donar suport i atenció educativa a alumnat amb necessitats educatives específiques

3 Millora dels serveis educatius

Objectius 1.1 Establir aules d'acollida en els centres educatius

Operatius 1.2 Impulsar el desenvolupament de plans d'entorn en diferents municipis

2.1  Mantenir les unitats d'escolarització compartida (UEC)

2.2  Mantenir la col·laboració amb entitats que donen suport a alumnes amb necessitats especials

3.1  Avançar cap a la integració dels serveis educatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'aules d'acollida Resultats AULES 893

2 Nombre de plans d'entorn Resultats PLANS D'ENTORN 64

3 Nombre d'UEC Resultats UECs 95

4 Nombre d'entitats amb qui es col.labora Resultats ENTITATS 60

5 Nombre de serveis educatius integrats Resultats SERV.EDUCAT.INTEGRAT 37

 

 

 

 

 

Activitats 1 Funcionament d'aules d'acollida

2 Desenvolupament de plans d'entorn

3 Funcionament d'UEC

4 Actuacions de suport a alumnes amb necessitats educatives especials

5 Integració de serveis educatius

Recursos Serveis centrals i territorials: 28 tècnics i 5 auxiliars

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG d'Ordenació i Innovació Educativa Codi: EN02

Programa Serveis complementaris a l'educació Codi: 424
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Unitat Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

responsable

Missió Proporcionar al professorat de Catalunya, tant de centres públics com privats, la

formació permanent necessària per poder desenvolupar la tasca docent i educativa amb

efectivitat, atenent als reptes i a les necessitats de la societat i del sistema

educatiu actuals

Objectius 1 Proporcionar una oferta diversificada de formació que doni resposta a les necessitats del sistema educatiu

Estratègics 2 Millorar la formació i les condicions del professorat formador

Objectius 1.1 Organitzar activitats de formació per avançar cap a una escola inclusiva (Àmbit 1)

Operatius 1.2 Organitzar activitats de formació per millorar les àrees curriculars (Àmbit 2)

1.3 Organitzar activitats de formació per utilitzar les TIC a l'aula (Àmbit 3)

2.1 Organitzar programes de formació del professorat formador

2.2 Facilitar reduccions horàries a docents per impartir activitats de formació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats, hores i participants Ambit 1 Resultats ACTIV, HORES, PERSON 580 , 13000, 18000

2 Activitats, hores i participants Ambit 2 Resultats ACTIV, HORES, PERSON 1500, 37000, 36500

3 Activitats, hores i participants Ambit 3 Resultats ACTIV, HORES, PERSON 1280, 41000, 26000

4 Activ,h i participants en form. de forma Resultats ACTIV, HORES, PERSON 100, 5800, 2000

5 Prof.amb reduc.horària per impartir form Resultats PROFESSORS 47

6 Ratio prof.participant en activ.formació Eficiència % 50%

 

 

 

 

Activitats 1 Organització d'activitats de formació  en cadascun dels 5 àmbits

2 Organització d'activitats de formació de professorat formador

Recursos Personal a Serveis Centrals i Territorials: 36 tècnics i 3 auxiliars

Humans Personal a Instituts de Ciències de l'Educació: 27 docents

Personal a Centres de Recursos Pedagògics: 40 tècnics

Altre personal: 6 docents

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG d'Ordenació i Innovació Educativa Codi: EN02

Programa Formació del personal docent Codi: 426
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Unitat Direcció i Administració general

responsable

Missió Donar compliment al III Acord General sobre condicions de treball del personal de

l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la

Generalitat de Catalunya

Objectius 1 Transferir al Dep.de Governació i AP la part pressupostària corresponent l'abonament dels ajuts del FAS per al personal

Estratègics

Objectius 1.1 Ajuts socials per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic i per al pers laboral del Dep. Educació

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos Les incloses al programa 1230

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Personal Docent Codi: EN03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei de Prevenció de Riscos Laborals

responsable

Missió Com estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, cal donar suport i fer un

seguiment dels temes relacionats amb la seguretat i salut laboral del personal

treballador del Departament.

Objectius 1 Vetllar i posar els mitjans necessaris per la seguretat i salut laboral del personal treballador del Departament

Estratègics

Objectius 1.1 Realitzar les avaluacions de riscos dels edificis dependents del Departament i dels llocs de treball del seu personal, per ta

Operatius 1.2 Realitzar la vigilància de la salut, com estipula l'art 22 de la Llei de PRL, a tota persona que treballi al Departament

1.3 Assessorar i formar els càrrecs de comandament i, en general, a tot el personal treballador del Departament en aquells temes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1  Informar i organitzar campanyes de divu Resultats Actuació 15

2 Oferirs exàmens de salut grals i espec INPUT Persona 11250

3 Accions informatives i formatives divers INPUT Acció 15

4 Plans d'emergència, Avalua. riscos, # Eficiència avaluacions 850

5 Adquisició d'equipaments i material INPUT objecte 25

 

 

 

 

 

Activitats 1 Informar i organitzar campanyes de divulgació entre el personal del Departament sobre temes relacionats amb la prevenció de r

2 Oferir els exàmens de salut dins de la vigilància de la salut

3 Oferir exàmens de salut realitzats per especialistes

4 Proporcionar ajuda mèdica i tècnica especialitzada en casos concrets

5 Adquirir equipaments i materials que facilitin i ajudin a la tasca del Servei

6 Promoure i demanar estudis i treballs tècnics específics sobre temes de prevenció aplicables al Departament

7 Contractació de serveis de prevenció aliens per complementar les tasques assignades al SPRL i per a les quals no disposa de r

8 Contractació d'experts per dissenyar i elaborar programes i materials de divulgació per promoure la seguretat i la salut del

Recursos 35 persones del Servei (incloses les dels serveis territorials) i col.laboracions externes, segons les necessitats

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Personal Docent Codi: EN03

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat S.G. Seguretat i Salut. Servei de Gestió de Recursos i Mesures de Seguretat

responsable

Missió Donar compliment a:

Acord de 21/11/2001, s/cond.de treball del professorat en l'àmbit Mesa Sect d Negociac

del personal docent no universitari de la GC

III Acord Gral s/cond.treball del personal àmbit d'aplicació Mesa Gral Negociac de l'AP de la GC

Objectius 1 Reconeixer la dedicació del professorat a activ curriculars desenvolupades fora dels ctre escolar,i fora de la jornada habitu

Estratègics 2 Establir els procediments necessaris per donar forma a l'Acord.

3 Aplicar les noves tecnologies en la gestió del procediment.

4 Millorar el benestar social del personal funcionari docent no universitari dependent de l'Admin de la GC

Objectius 1.1 Complementar econòmicament la dedicació, fora de l'horari habitual, dels 55.000 funcionaris docents no univ depenents Dep.Ed

Operatius 2.1 Distribuir anualment el pressupost destinat als ajuts

2.2 Incrementar la necessitat i l'efectivitat del procés

3.1 Reduir la gestió administrativa del procés mitjançant aplicacions informàtiques adeqüades

4.1 Complementar la despesa econòmica per motius mèdics i socials dels 55.000 funcinaris docents no univ en aplic IIIAcord Gral

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Ajuts gestionats per dedicac fora horari OUTPUT ajuts 40043

2 Ajuts gestionats x millora benestar doc OUTPUT ajuts 58901

3 Ajuts concedits x dedic fora h habitual OUTPUT ajuts 35993

4 Ajuts conced x millora benest social doc OUTPUT ajuts 52981

5 Gestors del procediment OUTPUT gestors 8 serv.territorit, 1 Of Territ

6 Reunions CASD OUTPUT reunions 5

 

 

 

 

Activitats 1 Constituir la Comissió d'acció social

2 Publicar o Acordar les bases de la convocatòria

3 Planificar el calendari d'actuacions

4 Coordinar les actuacions amb les unitats administratives corresponents i assessorar-les

5 Preveure totes les necessitats materials o de procediment.

6 Analitzar i resoldre les sol·licituds.

7 Proposar les resolucions de la convocatòria a la directora general de Personal Docent.

8 Publicar les resolucions de la convocatòria en el Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Ed

9 Resoldre les reclamacions

10 Abonar les quanties corresponents en concepte d'ajuts.

Recursos Pel personal dedicat a:

Humans 1) Acord de 21/11/2001, s/cond.de treball del professorat en l'àmbit Mesa Sect d Negociac

del personal docent no universitari de la GC:

   41 auxiliars/administratius, 10 tècnics d'administració, 2 tècnics informàtics

2)III Acord Gral s/cond.treball del personal àmbit d'aplicació Mesa Gral Negociac de l'AP de la GC:

   10 tècnics d'administració, 2 tècnics informàtics, 73 auxiliars/administratius

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Personal Docent Codi: EN03

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat Subdirecció General de Construccions Escolars

responsable

Missió Garantir que els centres educatius disposin de les condicions òptimes per a dur a

terme la tasca educativa des del punt de vista de l'absència de riscos laborals en

relació als edificis i equipaments

Objectius 1 Prevenir riscos laborals en els centres educatius públics

Estratègics 2 Posar els mitjans necessaris per la seguretat i salut de les persones exposades als riscos generats per l'equipaments dels ce

Objectius 1.1 Disminuir els possibles riscos laborals per deficiències en els edificis

Operatius 1.2 Incrementar i millorar les mesures per actuar davant d'una situació d'emergència

2.1 Disminuir els possibles riscos laborals per deficiències en l'equipament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'actuacions en centres públics OUTPUT actuacions 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar les diferents actuacions detectades pels professionals de riscos laborals en els edificis

2 Gestionar les diferents actuacions detectades pels professionals de riscos laborals en l'equipament

Recursos Dos tècnics i una admisnitrativa a temps parcial

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Direcció General de Centres Educatius

responsable

Missió Garantir que els centres educatius disposin de l'estructura i condicions físiques i

materials que els permeti dur a terme la tasca educativa en condicions de qualitat.

Objectius 1 Vetllar per tal que la planificació garanteixi l'equilibri territorial del país.

Estratègics 2 Assolir, mitjançant la gestió dels recursos, un major nivell d'equitat i de cohesió social

3 Consolidar una xarxa educativa sostinguda amb fons públics de qualitat i compromesa socialment i educativament.

Objectius 1.1 Sotmetre la política de construccions a una estricta planificació de necessitats.

Operatius 1.2 Programar l'oferta d'ensenyaments de règim general i de règim especial

2.1 Consolidar un sistema educatiu propi, integrador, compensador de les necessitats i inclusiu.

2.2 Incrementar l'oferta de places públiques de 0 a 3 anys i facilitar-ne l'accés

3.1 Garantir el dret de tothom, sense discriminacions de cap tipus, a una bona educació mitjançant un lloc escolar de qualitat e

3.2 Garantir l'exercici del dret a l'educac en condicions de gratuïtat i d'igualtat en tots els ctres sostinguts amb fons públics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'actuacions d'obres OUTPUT Actuacions 729

2 Nombre de centres beneficiats pels equip OUTPUT Centres 1975

3 Nombre d'unitats concertades OUTPUT unitats 13700

4 Nombre de centres públics OUTPUT centres 2246

5 Nombre de centres privats concertats OUTPUT centres 732

6 Places creades en llars d'infants públiq OUTPUT places llars 6000

7 Nombre de conv de finançament amb CCLL OUTPUT convenis 690

 

 

 

Activitats 1 Planificar i programar centres educatius i ensenyaments.

2 Gestionar les construccions escolars i els programes de millora, reforma, adequació i manteniment dels edificis

3 Dotar dels recursos necessaris als centres educatius (equipaments, despeses de funcionament)

4 Gestionar el procés d'admissió d'alumnes

5 Establir convenis amb administracions locals per al finançament de centres de llur titularitat.

Recursos 20 tècnics

Humans 18 auxiliars

5 administratius

10 persones adscrites al servei de règim econòmic

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat Direcció general de centres educatius (Escola Superior de Música de Catalunya)

responsable

Missió Transferència del Departament d'Educació a la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya que

té com a missió la gestió, promoció i suport, sense afany de lucre, d'iniciatives i activitats

realacionades amb l'ensenyament de la música de grau superior i amb l'Escola Superior

de Música de Catalunya

Objectius 1 Promoure iniciatives i activitats relacionades amb l'ensenyament de la música de grau superior

Estratègics

Objectius 1.1 Impartir els ensenyaments de grau superior de música en els nivells de grau

Operatius 1.2 Oferir les titulacions establertes en el Decret 63/2001, de 20 de febrer.

1.3 Promoure i difondre la recerca i coneixement del patrimoni musical català.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 grau d'execució Resultats % 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Implantar el Pla d'Estudis annex a l'esmentat Decret 63/2001, de 20 de febrer.

2 Conferències

3 Cursets addicionals

4 Classes magistrals

5 Cursos especials

6 Congressos

7 Concerts de professorat

8 Concerts d'estudiants

9 Projectes de recerca d'estudiants

10 Cursos d'especialització

11 Projectes de recerca sobre el patrimoni musical del país

Recursos 250 professors (de mitjana), variables en funció de l'aplicació del Pla d'Estudis

Humans 35 treballadors d'administració i serveis

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Educació universitària Codi: 422
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Unitat Servei de Gestió de Beques i Ajuts

responsable

Missió Serveis de transport i menjador escolar per als alumnes que, d'acord amb la normativa

vigent, tenen dret a gaudir total o parcialment de la gratuïtat d'aquests serveis.

Participació dels alumnes en programes específics de caràcter educatiu o cooperatiu

per tal de tendir cap a la gratuïtat dels llibres de text

Objectius 1 Facilitar l'escolarització dels alumnes establint transports i menjadors escolars

Estratègics 2 Aconseguir la col.laboració d'alumnes, pares i mestres en programes de cooperació escolar.

3 Col·laborar en programes d'àmbit estatal per a la ampliació de coneixements.

Objectius 1.1 Mantenir els serveis de transport adequats a les necessitats

Operatius 1.2 Mantenir la qualitat del menjador escolar, actualitzant-ne el preu per a cada curs escolar

1.3 Millorar en un 5%  la relació alumnes de menjador/monitors

2.1 Reduir en un 10% anual la despesa de les famílies en llibres de text promovent-ne la reutilització

2.2 Incrementar la col·laboració entre els sectors de la comunitat educativa per a l'aprofitament dels recursos

3.1 Millorar el coneixement que tenen els alumnes de la realitat de les altres CCAA de l'Estat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment despesa manteniment serveis INPUT alumne/a IPC+Acord FECAV(As.Transport.)

2 Increment del preu del menjador escolar Qualitat preu/dia IPC+Conv.Col·lect.monitors

3 Increment nombre de monitors al menjador Qualitat cost monitor 2%

4 Disminució cost familiar (reutilització INPUT cost llibres 10%

5 Increment dotació per mantenir el servei Qualitat cost alumne/a IPC

 

 

 

 

 

Activitats 1 Contractació de més vehicles per atendre les necessitats dels serveis

2 Establir un nou preu de menjador d'acord amb els costos actualitzats

3 Incrementar el nombre de monitors en els menjadors escolars

4 Promoure en més centres el programa de reutilització de llibres de text

5 Promoure noves accions i programes que permetin millorar els coneixements que assoleixin els alumnes

Recursos 10 persones entre Serveis Centrals i Serveis Territorials

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Serveis complementaris a l'educació Codi: 424
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Unitat Servei de Gestió de Beques i Ajuts

responsable

Missió Establiment d'un sistema de beques i ajuts per facilitar l'accés a l'ensenyament, als

seus serveis complementaris i programes específics per fomentar l'equitat, la igualtat

d'oportunitats i la cohesió social entre els alumnes i per facilitar la conciliació de

la vida familiar i laboral

Objectius 1 Aconseguir que les beques i ajuts arribin a tots aquells alumnes que ho necessitin i reuneixin els requisits

Estratègics 2 Incrementar els llindars de renda per augmentar el nombre de beneficiaris

3 Facilitar la formació, inserció i reeducació de l'alumnat amb necessitats educatives especials

4 Ajudar a la conciliació de la vida familiar i laboral

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de beques fins arribar a cobrir la pobresa estimada (actualment 12% hab.)

Operatius 2.1 Incrementar els llindars de les beques amb l'IPC i altres elements que puguin intervenir-hi

3.1 Mantenir l'oferta formativa, de reinserció i de reeducació per a tots els alumnes amb n.e.e.

4.1 Mantenir el nombre de mòduls d'acollida matinal però incrementar en l'IPC l'import dels ajuts

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1  Increment del crèdit de beques INPUT Beques 5%

2  Increment imports unitaris beques INPUT Preu/concepte IPC+Incr.llindars de renda

3 Adaptar els serveis per mantenir l'ofert Qualitat Cost/servei 1%

4 Incrementar nombre d'ajuts i import AMPA INPUT Cost ajut IPC

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Establir en les convocatòries condicions per ésser assequibles a més ciutadans

2 Aconseguir un increment de crèdit per augmentar els alumnes beneeficiaris de les convocatòries

3 Promoure millores en els programes de beques d'educació especial per a l'atenció als alumnes

4 Ampliar el crèdit de les convocatòries relatives a l'acollida matinal a les AMPAs

Recursos 48 persones entre Serveis Centrals i Serveis Territorials

Humans 41 persones contractades durant 3,5 mesos a 25h/set pel MEC de reforç als Serveis Territorials

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Subdirecció General de Construccions Escolars

responsable

Missió Dotar els centres educatius amb instal·lacions fotovoltaiques, permetent l'estalvi

d'energia i constituir un recurs pedagògic addiconal per a la comunitat educativa

catalana

Objectius 1 Vetllar per l'estalvi energètic en els edificis dels centres educatius

Estratègics

Objectius 1.1  Incrementar el nombre de centres de secundària que disposin de plaques fotovoltaiques

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de centres públics OUTPUT centres 10

2 Nombre de plaques fotovoltaiques instal· OUTPUT Plaques 250

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Instal·lar plaques fotovoltaiques en centres de secundària

Recursos 1 tècnic i 1 administratiu

Humans

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat Direcció General de Centres Educatius Codi: EN04

Programa Foment de les energies renovables Codi: 633
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Unitat S.G. de Panificació i Organització de la Formació Professional, S.G. de Programes i recursos,

responsable  S.G. de Formació de Persones Adultes; Institut Català de Qualificacions

Missió Millorar la formació de la Formació Professional, interrelacionant, territori-empresa-

formació a partir dels centres integral, facilitar l'accés als cicles formatius des de

l'ensenyament a distància, millorar els programes d'innovació educativa general,

augmentar el nombre de qualificacions i Redactar el projecte Llei d'educació permanent per tal d'oferir la formació de la for

Objectius 1 Contribuir a la integració dels tres subsistemes de Formació Professional

Estratègics 2 Flexibilitzar l'accés a la Formació Professional

3 Millorar la qualitat de la Formació Professional inicial

4 Redimensionar el sistema de Formació de Persones Adultes

Objectius 1.1 Crear i desplegar 6 centres integrals de formació professional

Operatius 1.2 Crear i desplegar una xarxa de 20 centres d'oferta integrada de Formació Professional

1.3 Desenvolupar el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, amb un mínim de 150 qualificacions professionals

2.1 Aplicar la matrícula per crèdits, l'oferta en horaris compatibles amb la jornada laboral i oferta de cicles formatius per Int

2.2 Establir un total de 40 convenis de col·laboració per a l'impuls de la Formació Professional amb empreses,  organitzacions em

3.1 Desenvolupar estudis i programes d'innovació que defineixin línies de millora qualitativa de la Formació Professional

3.2 Millora de la qualitat formativa de la FCT

3.3 Estendre la xarxa de centres de Formació Professional que desenvolupin sistemes de qualitat i millora contínua

4.1 Nova llei d'Educació Permanent

4.2 Establir acords amb les administracions locals per a la co-gestió de la Formació de Persones Adultes

4.3 Consolidar el funcionament de l#actual xarxa de centres i aules de Formació de Persones Adultes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de centres integrats OUTPUT centres 8

2 Nombre de centres d'oferta integrada OUTPUT centres 20

3 Nombre de Qualificacions professionals OUTPUT qualificacions 150

4 Núm.pers.acollids mesura flexib.accès FP OUTPUT persones 300

5 Núm particip prova pilot FP a distància OUTPUT persones 300

6 Nombre convenis per l'impuls de FP OUTPUT convenis 40

7 Núm.ctres incorp xarxa qualitat/millora OUTPUT centres 40

8 Núm.alumn fan estada formativa empres UE OUTPUT persones 1100

9 Núm particip en pgr garantia social OUTPUT persones 6500

10 Núm d'experiències de co-gestio OUTPUT experiències 15

Activitats 1 Reflexió i desició conjunta amb el Departament de Treball i Indústria sobre els centres integrals a crear

2 Definició, al si del consell Catlà de Formació professional, del procediment de selecció dels centres d'oferta integrada

3 Accions de l'Intitut Català de Qualificacions professionals per al desplegament del catàleg de qualifc professional de Cat

4 Desplegament del Decret de mesures de flexibilització de l'accès a la Formació professional

5 Prova pilot d'oferta de  cicles formatius per internet

6 Contractes i negociacions per a l'establiment de convenis per a l'impuls de la formació professional

7 Realització d'estudis i programes d'innovació de la Formació professional

8 Conveni amb el Consell General de cambres de Comerç de Catalunya per a la millora de la Formacio en Centres de Treball

9 Gestió de la xarxa de centres que desenvolupin sistemes de qualitat i millora contínua

10 Gestió de les estades formatives en una empresa d'un altre país de la Unió Europea

11 Gestió de l'oferta de Programes de Garantia Social

12 Debat públic i reparació de l'avantprojecte de llei d'Educació Permanent

13 Acord amb les entitats municipalistes  per a la co-gestió de la formació de Persones Adultes

Recursos 90% de les persones adscrites a la Direcció General

Humans 116 col.laboradors de l'Institut Català de Qualificacions Professionals (350.000,00euros)

Centres de Qualitat (40 centres per 30 professors)

Docents centres integrals (45 docents IES Lacetània, 32 IES la Garrotxa i dos centres més de mitjana 30 doc)

Tutors de pràctiques de 229 IES: 229 centres x 2 tutors per centre

15 centres de Formació de persones adultes x 6 docents de persones adultes

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG Formació Prof. i Educ. Permanent Codi: EN05

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat S.G. de Planificació i Organització de la Formació Professional

responsable S.G. de Programes i Recursos

Missió Crear noves beques pels alumnes de la Formació Professional i augmentar les existents,

per tal de oferir noves oportunitats en la millora de la seva formació

Objectius 1 Facilitar la mobilitat dels alumnes que fan Formació Professional

Estratègics

Objectius 1.1 Crear beques pels alumnes que fan Formació Professional

Operatius 1.2  Incrementar en un 10% els alumnes que reben les beques actuals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Quantitat alumnes conv beques mobilitat OUTPUT alumnes increment 10%

2 Quantitat de joves ajuts plans Transició OUTPUT alumnes 215

3 Quantitat alumnes conv. Beques mobil.Tra OUTPUT alumnes 1195

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar estudi per poder establir els criteris per  una convocatòria de mobilitat dins del territori de Catalunya

2 Establir els criteris definitius de la convocatòria

3 Convocar les beques per l'exercici 2006

4 Gestionar la convocatòria d'ajuts per a la mobilitat europea per a l'exercici 2006

5 Gestionar la convocatòria d'ajuts per a joves dels Plans de Transició al Treball de exercici 2006

Recursos Servei de Programes de Transició (13 docents, 1 Auxiliar, 1 Tècnic Superior, 1 Aministratiu.1 Cap del servei

Humans Servei de Programes Internacionals d'FP ( 3 Tècnic superior, 1 Axiliar, 1 Laboral, 1 Cap del Servei)

Servei de Suport a la Gestió de Centres (2 administratius, 4 Auxiliars, 4 docents, 1 Cap de Secció,

2 tècnicsuperiors, 1 tèncic mig, 1 Cap de Servei)

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG Formació Prof. i Educ. Permanent Codi: EN05

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Subdirecció General de Planificació i Organització de la Formació Professional

responsable Subdirecció General de Formació de Persones Adultes

Missió Fomentar la formació entre els docents de Formació Professional i Educació de

Persones adultes per tal de que la seva formació contribueixi a augmentar la

qualitat de les seves tasques com a docents.

Objectius 1 Millorar la qualitat de la Formació Professional mitjançant la millora dels docents

Estratègics 2 Millorar la qualitat de la Formació de Persones Adultes mitjançant la millora dels docents

Objectius 1.1 Aconseguir un augment d'un 5% el nombre de cursos destinats a  la formació dels docents de la FP

Operatius 1.2 Aconseguir un augment d'un 10% del nombre de docents participants en cursos de formació de professorat de FP

2.1 Aconseguir un augment d'un 5% el nombre de cursos destinats a  la formació dels docents de formació de persones adultes

2.2 Aconseguir un augment d'un 10% del nombre de docents participants en cursos de formació de formació de persones adultes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'activ formació professional OUTPUT activitats 465

2 Núm d'activitat de formació pers adultes OUTPUT activitats 8645

3 Nombre docents formació professional OUTPUT docents 36

4 Nombre docents formació persones adultes OUTPUT docents 1136

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Detectar les necessitats de formació del professorat

2 Planificar la corresponent oferta formativa i seleccionar les entitats col·laboradores que puguin oferir el millor servei

3 Difondre l'oferta de formació del professorat i gestionar les inscripcions a cadascuna de les activitats planificades

4 Seleccionar les ofertes conforme als objectius de la Direcció General

5 Desenvolupar l'oferta formativa seleccionada

6 Avaluar els resultats de la formació impartida

Recursos  1 Cap de Servei, 1 Auxiliar Administrativa,  1 responsable , docent, 3 docents i administratiu,

Humans 5 tècnics ICE

Dept./Secció Educació

Servei/Entitat DG Formació Prof. i Educ. Permanent Codi: EN05

Programa Formació del personal docent Codi: 426
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DEPARTAMENT DE CULTURA

Codi Servei                                                                                                                                        
CU02 Secretaria General
CU03 DG de Cooperació Cultural
CU05 DG de Patrimoni Cultural
CU06 C.Promoció Cultura Popular i Tradicional



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Actuacions de caràcter estructural, destinades a garantir el funcionament de serveis

Objectius 1 Assegurar una gestió eficient dels recursos

Estratègics

Objectius 1.1 Consolidar un sistema de gestió econòmica per objectius que faciliti l'elaboració i seguiment del pressupost

Operatius 1.2 Elaborar i posar en marxa una Pla de qualitat que impulsi una millora en el processos interns i en l'atenció al ciutadà

1.3 Posar en marxa el Pla Director d'Informàtica del departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Reducció terminis procés subvenció Qualitat percentatge 20

2 Increment consultes punts informació Resultats percentatge 15

3 Increment tramit telemàtic subvencions Eficiència percentatge 80

4 Increm. actuacions prevenció riscos labo Eficiència percentatge 20

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Racionalitzar els processos dels circuits administratius de tots els procediment

2 Elaboració d'un quadre de comandament integral per facilitar l'assignació de recursos econòmics, humans i tecnològics

3 Optimitzar els circuits administratius dels procediments de concessió de subvencions

4 Elaboració d'un nou web del departament de Cultura

5 Redacció de projectes i estudis de seguretat laboral i de prevenció de riscos laborals

6 Actuacions de correcció de les deficiències detectades en els estudis de prevenció de riscos laborals

Recursos Personal de la Secretaria General: 79

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Secretaria General Codi: CU02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Garantir al conjunt de ciutadans l'accés a la cultura en qualsevol de les seves manifestacions,

articulant una xarxa de centre de creació, producció i difusió cultural, equipaments

escènics, museus, arxius comarcals, biblioteques...

Objectius 1 Impulsar els grans debats de política cultural

Estratègics

Objectius 1.1 Consolidar equipaments culturals com a elements cohesionadors de les polítiques sectorials i de les xarxes territorials

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Compliment del calendari de tresoreria Eficiència percentatge 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Aportacions al Consorci de l'Auditori i Orquestra de Barcelona

2 Aportacions al Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA

3 Aportacions a la Fundació del Gran Teatre del Liceu

4 Aportacions a la Fundació Teatre Lliure

5 Aportacions al Consorci del Palau de la Música Catalana

6 Aportacions a Teatre Nacional de Catalunya S.A.

Recursos Personal de la Secretaria General:12

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Secretaria General Codi: CU02

Programa Equipaments culturals Codi: 441
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Enfortir la cultura com a instrument de participació, fomentar el coneixement i el diàleg cultural posant en valor la cultura

popular i tradicional; donar suport a processos d'innovació, experimentació i recerca de nous llenguatges artístics

potenciar la consolidació d'una indústria cultural en sectors com l'audiovisual, fonogràfic, cinematogràfic, editoria,...

impulsar la participació activa en els espais de creació i producció a nivell internacional; donar a conèixer el patrimoni.

Objectius 1 Assegurar una gestió eficient dels recursos

Estratègics

Objectius 1.1 Crear el Consell de la Cultura i de les Arts

Operatius 1.2 Garantir el funcionament i el normal desenvolupament de les entitats i consorcis participats pel departament

1.3 Garantir el funcionament i el normal desenvolupament dels organismes adscrits al departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Tramesa al Parlament de la Llei Resultats unitat 1

2 Compliment del calendari de tresoreria Eficiència percentatge 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar el projecte de llei del Consell de la Cultura i de les Arts

2 Tramitar i realitzar les transferències corrents a les entitats i consorcis participats pel departament

3 Tramitar i realitzar les transferències corrents als organismes adscrits al departament

Recursos Personal de la Secretaria General: 187

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Secretaria General Codi: CU02

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni cultural català, en aplicació de la normativa vigent, i amb la voluntat de preservar tots

aquells elements culturals que determinen la nostra identitat com a nació.

Objectius 1 Preservar el patrimoni i la memòria

Estratègics

Objectius 1.1 Garantir el funcionament i el normal desenvolupament dels serveis que presten els equipaments del departament

Operatius 1.2 Realitzar diverses publicacions en matèria de patrimoni cultural

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Edició de publicacions Resultats unitat 13

2 Finalització obres en curs Resultats percentatge 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Tasques de manteniment en equipaments destinats a la protecció del patrimoni cultural

2 Realitzar obres d'adequació en infraestructures

3 Editar les publicacions

Recursos Personal de la Secretaria General: 27

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Secretaria General Codi: CU02

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat Direcció general de Cooperació Cultural

responsable

Missió Garantir al conjunt de ciutadans l'accés a la cultura en qualsevol de les seves manifestacions,

articulant una xarxa de centre de creació, producció i difusió cultural, equipaments

escènics, museus, arxius comarcals, biblioteques...

Objectius 1 Impulsar la cooperació cultural mitjançant els equipaments culturals

Estratègics

Objectius 1.1 Executar el pla d'equipaments culturals (PEC)per als municipis amb una programació cultural  de qualitat

Operatius 1.2 Donar suport a la construcció i millora de les biblioteques públiques, d'acord amb el mapa de Lectura Pública

1.3 Formular el Pla d'Infraestructures Culturals (PIC) 2007

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment projectes construcció equipam. Resultats percentatge 20

2 Increment inauguració noves biblioteques Resultats percentatge 25

3 Increment equipaments municipals subven. Resultats percentatge 20

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Impulsar la rehabilitació o  construcció d'aquells equipaments culturals que disposen d'un pla de viabilitat

2 Elaborar un pla d'infraestructures culturals, establint els models i estàndard que han de servir com a requeriment

Recursos Personal de la Direcció general de Cooperació Cultural: 40

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat DG de Cooperació Cultural Codi: CU03

Programa Equipaments culturals Codi: 441
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Unitat Direcció general de Cooperació Cultural

responsable

Missió Enfortir la cultura com a instrument de participació, fomentar el coneixement i el diàleg cultural

donar suport a processos d'innovació, experimentació i recerca de nous llenguatges artístics

potenciar la consolidació d'una indústria cultural en sectors com l'audiovisual, fonogràfic, cinematogràfic, editoria,...

Objectius 1 Impulsar la cooperació cultural, la difusió i la formació

Estratègics

Objectius 1.1 Donar suport i ampliar l'oferta cultural de teatre, música, dansa i arts visuals impulsada pels ajuntaments

Operatius 1.2 Crear una Agència de serveis culturals que assessori, doni suport a les necessitats i afavoreixi l'activitat cultural

1.3 Desplegar els serveis nacionals i regionals de suport a la biblioteca pública

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment nombre d'espectacles en gira Resultats percentatge 20

2 Nombre produccions i festivals municipal Resultats percentatge 15

3 Increm.visites als serveis bibliotecaris Resultats percentatge 20

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Donar suport a centres de producció municipals

2 Donar suport als ajuntaments que scullen companyies professionals en gira pel territori

3 Dissenyar i posar en marxa l'Agència de serveis culturals i artístics

4 Promoure programes de col·laboració intermunicipal

5 Impulsar la investigació bibliotecària, formació permanent, reciclatge del personal, presència en programes exteriors

6 Impulsar l'ús de noves tecnologies digitals

Recursos Personal de la Direcció general de Cooperació Cultural: 139

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat DG de Cooperació Cultural Codi: CU03

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat Direcció General del Patrimoni Cultural

responsable

Missió Garantir al conjunt de ciutadans l'accés a la cultura documental, bibliogràfica,

arqueològica, històrica i artística

Objectius 1 Preservar el patrimoni documental, museístic i bibliogràfic

Estratègics 2 Implementar el pla d'equipaments culturals

Objectius 1.1 Cloure el desplegament de la xarxa d'arxius comarcals

Operatius 1.2 Desenvolupar la segona fase dels grans equipaments museístics

2.1 Implementar el pla d'equipaments culturals de titularitat estatal

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment inauguracions arxius Resultats percentatge 15

2 Increment expedients obres nous arxius Resultats percentatge 15

3 Increment equips informàtics renovats Resultats percentatge 20

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres de construcció de l'Arxiu Històric Comarcal de Banyoles

2 Obres de construcció de l'Arxiu Històric Comarcal de Mora d'Ebre

3 Obres de construcció de l'Arxiu Històric Comarcal de Ribera d'Ebre

4 Actuacions en el Museu d'Història de Catalunya

5 Actuacions en el Museu d'Art de Girona

6 Inversions en Arxius Provincials

7 Inversions en el Museu Nacional Arqeuològic de Tarragona

Recursos Personal de la Direcció General del Patrimoni Cultural: 24

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat DG de Patrimoni Cultural Codi: CU05

Programa Equipaments culturals Codi: 441
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Unitat Direcció General del Patrimoni Cultural

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni cultural català, d'una banda en aplicació de la normativa vigent

(Llei del Patrimoni Cultural Català, Llei d'Arxius i documents, Llei de Museus, Llei del sistema bibliotecari

de Catalunya, Decret d'intervencions arqueològiques i peleontològiques...), i de l'altra amb la voluntat de preservar

tots aquells elements culturals que determinen la nostra identitat com a nació.

Objectius 1 Millorar el patrimoni dels museus i col·leccions, a través de programes de suport

Estratègics 2 Implementar el pla director per protegir i donar valor al patrimoni immoble

3 Millorar el patrimoni per ampliar la seva presència en els circuits de turisme cultural

Objectius 1.1 Programa de suport a la millora del patrimoni i dels museus i col·leccions

Operatius 2.1 Identificació i inventari de l'estat de preservació del patrimoni immoble

2.2 Subvencionar la restauració de monuments

3.1 Consolidar els jaciments paleontològics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Adquisició de fons documentals Resultats percentatge 20

2 Cartes arqueològiques comarcals elaborad Resultats percentatge 15

3 Increment ajuts restauració monuments Resultats percentatge 20

4 Increment de visitants icnites d'Isona Resultats percentatge 10

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Adquisició de fons documentals

2 Cartes arqueològiques, inventari i expedients de declaració de BCIN

3 Conveni UB datació laboratori Carboni14

4 Convocatòria 2006-2008 de subvencions de concurrència a ens locals per restaurar béns immobles

5 Acuacions a l'Amfiteatre i Circ Romà de Tarragona

Recursos Personal de la Direcció General del Patrimoni Cultural: 297

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat DG de Patrimoni Cultural Codi: CU05

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat Gerència

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni etnològic i cultural català, en aplicació de la normativa vigent,

amb la voluntat de preservar tots aquells elements de cultura popular i tradicional

que determinen la nostra identitat com a nació.

Objectius 1 Preservar el patrimoni etnològic

Estratègics 2 Impulsar la participació ciutadana en actes culturals populars i amb tradició

3 Impulsar la col·laboració a nivell europeu i estatal a través de la promoció de la cultura popular i tradicional catalana

Objectius 1.1 Promoure la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic català

Operatius 1.2 Reordenar la normativa del patrimoni festiu de Catalunya per poder difondre'l com a element singular del patrimoni etnològic

2.1 Consolidar la presència del ciutadà a l'Escola Catalana de Cultura Popular com a eina de formació continuada i permanent

2.2 Suport al creixement de la societat civil a partir de la consolidació i difusió d'un servei de recursos i assessorament

3.1 Afavorir la mobilitat i la circulació internacional dels artistes: teatre, música, dansa i arts plàstiques

3.2 Organitzar mostres de cultura popular catalana a l'Estat espanyol

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Digitalització Arxiu patrimoni etnològic Resultats percentatge 15

2 Edició catàleg Patrimoni Festiu Resultats unitat 1

3 Accions formatives centres cultura popul Resultats percentatge 10

4 Increment visitants Fira de Manresa Resultats percentatge 15

5 Participació festivals folk Fira Manresa Resultats unitat 4

 

 

 

 

 

Activitats 1 Impulsar i coordinar diferents programes de recerca sobre l'inventari de Patrimoni Etnològic

2 Digitalització dels diferents fons de l'Arxiu de Patrimoni Etnològic i contribuir-hi en els privats d'interès etnològic

3 Editar nous volums de les diferents col·leccions d'etnologia

4 Creació del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya

5 Campanya de promoció i difusió d'aquelles festes declarades d'interès pel Govern

6 Adequar i vincular els nivells finals dels estudis de l'Aula de Música amb el nivell d'accés al'ESMUC

7 Ampliar l'objecte i els destinataris de les línies d'ajuts als que programin activitats de cultura

8 Realitzar: Mediterrània. Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional a Manresa

9 Participació en festivals europeus per promoure la Fira de Manresa

10 Realitzar mostres de cultura popular fora de Catalunya

Recursos Personal del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana: 31

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat C.Promoció Cultura Popular i Tradicional Codi: CU06

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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DEPARTAMENT DE SALUT

Codi Servei                                                                                                                                        
SA01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
SA02 Direcció General de Recursos Sanitaris
SA03 DG de Planificació i Avaluació
SA04 Direcció General de Salut Pública
SA05 DG d'Estratègia i Coordinació



Unitat Secretaria General, Direcció de Serveis, Gabinet de la Consellera, Serveis Territorials

responsable

Missió Fixar l'alta direcció del Departament i determinar les directrius (objectius estratègics) i establir els mecanismes de

coordinació amb les direccions generals d'aquest Departament, del CatSalut, de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut

d'Estudis de la Salut, de l'Agència de Seguretat Alimentària i l'Agència de Protecció de la Salut de Catalunya.

Objectius 1 Direcció i coordinació dels ens, entitats i organismes que depenen del Departament de Salut pel desenvol.de polítiques sanit.

Estratègics 2 Planificació i gestió dels recursos econòmics i humans

Objectius 1.1 Establiment de polítiques pròpies i execució i desenvolupament de polítiques interdepartamentals

Operatius 1.2 Dictar normes,directrius,instruccions etc.amb la finalitat d'assolir una línea coherent i homogènia pel desenvolup.funcions

2.1 Millora de l'eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris oferts en el marca pressupostari anual

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució del pressupost Resultats percentatge 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament de Salut

2 Relacions institucionals

3 Planificació, avaluació i gestió econòmica, elaboració del pressupost així com el control i seguiment

4 Gestió dels recursos humans dels serveis centrals i territorials del Departament i organització dels serveis

5 Servei jurídic

6 Comunicació, imatge i informàtica

7 Plans de sistemes. Control i seguretat de la informació

8 Unitat Mancomunada de Prevenció de Riscos Laborals

9 Premsa i protocol

10 Serveis generals

11 Biblioteca i arxiu

12 Coordinació Interdepartamental

13 Supervisió dels organismes adscrits al Departament

Recursos Nombre de persones amb dedicació total: 844

Humans Nombre de persones amb dedicació parcial: 16

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secció d'Organització Administrativa i Planificació de Recursos Humans

responsable

Missió La planificació i execució dels programes de formació i reciclatge del personal del

Departament de Salut.

Objectius 1 L'aplicació de les polítiques del Govern i del Departament en matèria de formació

Estratègics 2 Afavorir el desenvolupament professional i personal dels empleats públics

3 La interactuació amb tots els agents implicats en la formació

Objectius 1.1 L'elaboració i execució del pla de formació

Operatius 2.1 La detecció de les necessitats formatives del personal de les diferents unitats

3.1 El seguiment i avaluació del Pla de Formació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Necessitats form. detectades OUTPUT necessitats 10

2 Cursos realitzats OUTPUT cursos 155

3 Grau de satisfacció dels alumnes Resultats Percentatge 70-80%

4 Grau d'aplicabilitat dels cursos al lloc Eficiència Percentatge 70-80%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Programació de cursos

2 Contractació de professors

3 Contractació d'aules

4 Seguiment i avaluació dels cursos realitzats

5 Tasques de coordinació i administració

6 Relacions amb tots els agents implicats del Departament i de fora.

Recursos Nombre de persones: 3

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Unitat Mancomunada de Prevenció de Riscos Laborals

responsable

Missió Promoure i vetllar per la salut de les persones que treballen al Departament de Salut, el CatSalut,

i els Organismes Autònoms, amb la finalitat de crear espais de treball saludables i segurs i

augmentar la qualitat de vida i efectivitat.

Objectius 1 Gestió i prevenció dels riscos laborals i dels recursos econòmics i humans

Estratègics 2 Integració de la prevenció a totes les unitats orgàniques del Departament de Salut

3 Formar i informar a les persones en els riscos a que estan exposats

4 Equiparar les exigències preventives de totes les empreses i els centres del Departament de Salut

Objectius 1.1 Avaluar els riscos laborals, proposar i fer el seguiment de les mesures preventives

Operatius 1.2 Planificar i portar a terme la vigilància individual i colectiva de la salut

1.3 Atendre les urgències, primers auxilis i consultes per malaltia comuna o accidents no laborals

2.1 Planificar i executar els programes de promoció i protecció de la salut

2.2 Elaborar el manual d'autoprotecció, mantenir, actualitzar i implantar els plans d'emergència i els simulacres

2.3 Portar a terme la gestió de la prevenció. Procediments, circuits, gestió pressupostària, etc.

3.1 Planificar i realitzar la formació i informació sobre riscos laborals

3.2 Fomentar els sistemes d'informació, canals i xarxes de comunicació, comissions i grups de treball

3.3 Planificar les activitats i actuacions en relació als equips de treball, productes d'especial perillositat i equips de protec

4.1 Planificar i portar a terme la coordinació de les activitats preventives i les relacionades amb altres institucions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Jornades de treball perdudes Resultats percentatge 5%

2 Treballadors formats OUTPUT treballadors 220

3 Exàmens de salut OUTPUT exàmens 650

4 Dismunució del nombre de fumadors Resultats persones 15

5 Informes proposta de mesures correctores OUTPUT informes 40

6 Informes proposta de canvis cond.treball OUTPUT informes 15

7 Avaluacions de riscos de llocs de trebal OUTPUT avaluacions 25

8 Plans d'emergència implantats Resultats plans 6

9 Investigacions d'accidents i incidents OUTPUT investigacions 15

10 Cursos de formació OUTPUT cursos 40

Activitats 1 Realitzar l'avaluació de riscos dels diferents llocs de treball

2 Realitzar la vigilància individual i col.lectiva de la salut

3 Atendre les urgències i les consultes de salut

4 Fer el registre i seguiment dels accidents i dels accidentats

5 Planificar i dur a terme les accions de promoció i de protecció de la salut

6 Realitzar els manuals d'autoprotecció i els simulacres

7 Portar a terme la coordinació de les activitats preventives

8 Planificar i portar a terme la formació en relació als riscos laborals

9 Crear un procediment d'actuació i registre d'equips de treballs associats a riscos identificats

10 Elaborar un pla d'informació de l'estat de salut, dels riscos específics del lloc de treball i les activitats de protecció

11 Elaborar el Pla de Prevenció i el Manual de Gestió de la Prevenció

12 Realitzar un procediment de manteniment i actualització dels equips de protecció individual

13 Participar en les comissions del Departament, interdepartamental, ens mancomunat, etc. com a eines de treball

Recursos Nombre de persones: 9

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Dotar els serveis d'inspecció de Salut Pública de les condicions de treball i els equipaments

necessaris per dur a terme les seves funcions en condicions de seguretat laboral, disposant

del suport tecnològic i logístic necessari.

Objectius 1 Dotar els inspectors de salut pública d'equips tècnics de treball

Estratègics 2 Dotar els inspectors d'equips de protecció individual

3 Garantir la cobertura del servei d'inspecció a les activitats ambientals i alimentàries

4 Desenvolupar els convenis de col.laboració amb els sectors alimentaris

Objectius 1.1 Sosteniment dels sistemes de mobilitat

Operatius 1.2 Mantenir els serveis de comunicacions dels inspectors

2.1 Comprar i distribuir els equips de protecció individual

3.1 Substituir els veterinaris titulars d'escorxador en situació d'absències

4.1 Sosteniment dels Auxiliars d'Inspecció Veterinària

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Terminals mòbils INPUT terminals 180

2 Equips informàtics INPUT equips 40

3 Vehicles INPUT vehicles 90

4 Distribució equips protecció individual INPUT equips 333

5 Auxiliars d'inspecció veterinària INPUT persones 120

 

 

 

 

 

Activitats 1 Manteniment de terminals mòbils

2 Implantació d'equips informàtic en oficines d'inspecció

3 Manteniment dels vehicles per a inspeccions

4 Seguiment de convenis de col.laboració amb els sectors alimentaris

5 Compra i distribució d'equips de protecció individual per als inspectors de salut pública

6 Dotació d'aplicacions informàtiques per a serveis a distància i cobertura de servei

Recursos Nombre de persones amb dedicació total: 1

Humans Nombre de persones amb dedicació parcial: 4

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Salut pública Codi: 414
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Finançar el pressupost de despeses del Servei Català de la Salut, de l'Institut

Català de la Salut i dels Organismes Autònoms del Departament de Salut

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Transferències internes per serveis de salut Codi: 415

  152

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General, Direcció de Serveis

responsable

Missió Atorgar subvencions i establir convenis amb institucions sense finalitat de lucre, per portar a terme actuacions en l'àmbit

de la salut

Objectius 1 Reordenació del procediment d'atorgament de subvencions i l'establiment de convenis

Estratègics

Objectius 1.1 Financçar activitats en els camps de la prevenció,la recerca,l'asssessorament i suport activitats àmbit de la salut

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòria subvencions en l'exercici OUTPUT convocatòries 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública

2 Signatura de convenis

Recursos Nombre de persones amb dedicació parcial: 10

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Altres serveis de salut Codi: 419

  153

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secció de Planificació Lingüística

responsable

Missió Consolidar l'ús de la llengua catalana dins de l'àmbit tant administratiu com sanitari

i dotar d'eines d'assessorament lingüístic

Objectius 1 Aconseguir que tot el personal assoleixi els coneixements de català adequats al seu lloc de treball

Estratègics 2 Millorar l'adequació lingüística en documents de l'àmbit de les ciències de la salut

3 Aconseguir que tot el personal tingui al seu abast eines d'assessorament adequades

4 Millorar el servei de revisió i traducció de documents

Objectius 1.1 Mantenir el nombre de cursos generals de llengua catalana (nivell B i C)

Operatius 1.2 Incrementar el nombre de tallers de reforç de llengua general

2.1 Mantenir els cursos de llengua catalana en l'àmbit de les ciències de la salut

3.1 Incrementar el nombre de vocabularis específics de l'àmbit de les ciències de la salut

3.2 Incrementar les eines informàtiques d'assessorament

4.1 Incrementar la capacitat de la Secció per assumir feines de revisió i traducció

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Alumnes aptes cursos grals.llengua cat. Resultats alumnes 30

2 Alumnes aptes tallers reforç Resultats alumnes 90

3 Alumnes aptes llengua cat.ciències salut Resultats alumnes 45

4 Obres terminològ.edit.o traduïd OUTPUT publicacions 3

5 Temps posada en funcionament eines infor Qualitat Hores 150

6 Temps emprat fins finalizació projecte Qualitat Hores 1.000

7 Nombre documents revisats i/o traduïts OUTPUT Document 25

 

 

 

Activitats 1 Organitzar 2 cursos generals de llengua catalana

2 Organitzar 6 cursos específics de llengua catalana

3 Organitzar 3 cursos específics de l'àmbit de les ciències de la salut

4 Elaborar i editar vocabularis terminològics

5 Adquirir una base de dades terminològica

6 Introduir termes mèdics al corrector ortogràfic de Word

7 Externalitzar les revisions lingüístiques i les traduccions

Recursos Nombre de persones: 7

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Promoció de la Llengua catalana Codi: 451
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Executar les accions necessàries per tal que l'estructura, procés i resultats de l'actual Sistema Ciència Tecnologia (SCT) en

ciències de la salut sigui capaç d'enfrontar-se als problemes actuals i es pugui enfrontar als reptes de futur.

Objectius 1 Millorar i desenvolupar centres d'excel.lència i connectar-los internacionalment

Estratègics 2 Prioritzar les àrees de recerca orientades als principals problemes de salut

Objectius 1.1 Desenvolupament Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)i Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Operatius 2.1 Realitzar estudis i projectes de recerca en esclerosi múltiple i càncer

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Realització estudis i projectes Resultats estudis i projectes 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Aportacions al CMRB i CRG

2 Formalització de convenis amb diverses entitats de l'àmbit de la salut

Recursos      Dues persones a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: SA01

Programa Recerca biomèdica i en ciències de la salut Codi: 573
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Unitat Direcció General de Recursos Sanitaris

responsable

Missió Peservar i millorar la salut dels pacients i els consumidors mitjançant l'avaluació de la

qualitat de l'assistència i la inspecció dels recursos sanitaris;l'ordenació de l'atenció

farmacèutica; establiment actuacions per fomentar, la utilització, seguretat i qualitat

de medicaments i productes sanitaris i la prevenció de riscos laborals

Objectius 1 Proveir d'informació sanitaria rellevant per a les polítiques del Departament de Salut

Estratègics 2 Fomentar la correcta aplicació de la vigilància de la salut laboral

3 Garantir la qualitat, la seguretat i l'eficàcia dels medicaments, productes sanitaris i cosmètics

4 Millorar l'atenció farmacèutica i la utilització de medicaments i actualitzar l'ordenació farmacèutica

5 Millorar la qualitat i eficàcia dels recursos sanitaris assistencials

Objectius 1.1 Elaboració i difusió de les estadístiques oficials de Salut i Serveis Sanitaris

Operatius 2.1 Millora de la recollida i anàlisi de la informació i de l'avaluació amb uns nous programes

2.2 Millorar la salut laboral en l'entorn educatiu mitjançant la formació

2.3 Elaborar guies de bona praxi

3.1 Programa control empreses fabricants i distribuïdores priincipis actius farmacèutics

3.2 Seguiment i control desproveiemtns medicaments per evitar llacunes terapèutiques

3.3 Pla integral control indústria cosmètica

4.1 Desenvolupament i avaluació prorama d'ús terapèutic del cànnabis

4.2 Campanya automedicació responsable

4.3 Millora del temps d'avaluació de les sol·licituds de tractaments farmacològics als Consells assessors

5.1 Aplicació del nou procès de tractament intern de les reclamacions amb anàlisi de resultats

5.2 Aprofundir el procediment d'atenció a la inspecció de les autoritzacions amb anàlisi de resultats

5.3 Audits preventius de recursos sanitaris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Publicació informes estadístics OUTPUT informes 5

2 Informació avaluada Eficiència percentatge 60%

3 cursos salut laboral OUTPUT cursos 3

4 Guies de bona praxi en salut laboral OUTPUT guies 3

5 INSPECCIONS A EMPRESES FABRICANTS I DIST OUTPUT inspeccions 13

6 Activitats realitzades sobre desproveïme OUTPUT activitats 6

7 pLA INTEGRAL CONTROL INDÚSTRIA COSMÈTICA OUTPUT Pla 1

8 Activitats difusió campanya automedicaci OUTPUT cursos 3

9 Reducció temps avaluació sol·licitud Con Resultats percentatge -5%

10 Nombre reclamacions atesses OUTPUT reclamacions 24

Activitats 1 Elaboració y publicació de les estadístiques sanitàries

2 Realització cursos de salut laboral

3 Realització guies salut laboral

4 Inspeccions a les empreses fabricants i distribuïdores de principis actius farmacèutics

5 Actuacions realitzades sobre desproveïments de medicaments que poden crear llacunes terapèutiques

6 Existència del pla integral de control de la indústria cosmètica

7 Informe d'avaluació del Programa d'ús terapèutic de Cannabis

8 Realització d'activitats de difusió de la campanya automedicació responsable

9 Reducció del temps d'avaluació de les sol·licituds de tractaments farmacològics als Consells Assessors en un 3%

10 Nombre d'inspeccions per autorització de centre executades i anàlisi de resultats

11 Audits preventius realitzats

Recursos Nombre de persones amb dedicació total: 84

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Direcció General de Recursos Sanitaris Codi: SA02

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Direcció General de Planificació i Avaluació

responsable

Missió Adaptar el sistema sanitari català i els seus professionals a la nova situació plantejada per la immigració i les desigualtat

millorant l'accessibilitat i la competència professional i contribuir a les polítiques de cooperació al desenvolupament des d

Millorar la salut de la població dels països en vies de desenvolupament, adptant el sistema sanitari catlà

i els seus professionals en les noves estratègies de cooperació internacional al desenvolupament

Objectius 1 Identificar les desigualtats en salut i en l'accés als serveis de la població immigrada, així com la qualitat dels serveis.

Estratègics 2 Planificar i ordenar els serveis d'utilització pública per a donar resposta als problemes específics de la població immigrant

3 Assessorar els professionals d'atenció primària i hospitalària

4 Proposar criteris i mesures per a millorar la coordinació dels recursos sanitaris i socials en matèria d'immigració i coopera

5 Analitzar les activitats de cooperació sanitària, elaborar criteris per a la seva millora i racionalització proposant actuac.

Objectius 1.1 Realitzar l'anàlisi de la situació de la salut de les poblacions immigrades i l'accés als serveis sanitaris bàsics

Operatius 2.1 Millorar l'accés de la població immigrant als serveis sanitaris bàsics (atenció primària i hospitals)

2.2 Millorar la salut de la població immigrant a Catalunya

2.3 Reordenar i coordinar la xarxa d'Unitats de Salut Internacional de referència

3.1 Facilitar als professionals sanitaris la participació en projectes de cooperació

4.1 Definir i impulsar un model detreball de mediació en la xarxa sanitària

4.2 Oferir atenció sanitària individual a persones de països en vies de desenvolupament (PVD)

5.1 Determinar la participació del Departament de Salut en les polítiques i projectes de cooperació exterior

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Document d'anàlisi de situació INPUT temps 1r.trim.2006

2 Conjunt mínim de variables a registrar OUTPUT temps 2n.trim.2006

3 Nombre de TSI per països d'orígen INPUT TSI 75%

4 Implantació del Pla d'Acollida Resultats centres 10%

5 Objectius identificats en cada àrea clau INPUT temps 3r.trim.2006

6 Nombre de cursos i hores de formació OUTPUT cursos 40

7 Mediadors, agents i actes Pla mediació OUTPUT temps 1r.trim.2006

8 Activitats de les unitats de Salut Inter OUTPUT centres CFSI 90%

9 Circuits de cooperació sanitària OUTPUT temps 2n.trim.2006

 

Activitats 1 Implementació dels aspectes sanitaris del pla integral d'acollida a Catalunya

2 Definició i implementació del pla de mediació intercultural en salut a Catalunya

3 Definir els registres i els sistemes d'informació en salut en realció amb la immigració

4 Analitzar, prioritzar i impulsar la recerca en aquest camp

5 Coordinar les Unitats funcionals de Salut Internacional

6 Desplegar les línies de cooperació sanitària exterior i els projectes que es prioritzin

7 Establir els circuits adients per a facilitar i avaluar els activitats de cooperació sanitària exterior

Recursos Sis professionals al 100%

Humans Dos professionals al 20%

Comissió permanent

Consell Assessor

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG de Planificació i Avaluació Codi: SA03

Programa Atenció a la immigració Codi: 314
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Unitat Direcció General de Planificació i Avaluació

responsable

Missió Contribuir a la millora de la salut de la població de Catalunya i al desenvolupament d'un sistema sanitari públic eficient i

basat en necessitats, fomentar la qualitat i la rendició de comptes

Objectius 1 Establir mesures de valoració i control del risc vascular global

Estratègics 2 Millorar l'atenció integral a les malalties de l'aparell circulatori (M.A.C.)

3 Augmentar el compromís de les xarxes especialitzades en la promoció de la salut i prevenció transtorns mentals

4 Enfocar i incrementar esforços de la xarxa de salut mental i adiccions per millorar competència i capacitat AP

5 Incrementar la satisfacció dels profesionals

Objectius 1.1 Augmentar la valoració global de la malaltia vascular

Operatius 1.2 Augmentar el control dels factors de risc cardiovascular

1.3 Establir protocols de circuit ràpid: codi ICTUS i codi INFART

2.1 Reduir els ingressos per insuficiència cardíaca

2.2 Millorar l'atenció a la malaltia congènita cardíaca

2.3 Millorar l'atenció a la malaltia vascular perifèrica

3.1 Establir models de rehabilitació per AVC il'IAM

3.2 Valorar la implantació de noves tecnologies

3.3 Impulsar projectes de recerca dins de la malaltia de l'aparell circulatori

4.1 Augmentar les activitats de promoció i de prevenció de la salut mental i les addicions

4.2 Millorar la competència i la capacitat de l'atenció primària de salut a les persones amb trastorns mentals i addicions

4.3 Aconseguir que la resposta especialitzada en salut mental sigui suficient,integral,adequada i de qualitat

5.1 Incrementar la satisfacció dels professionals que treballen en aquesta malaltia

5.2 Promoure l'organització funcional integrada de les xarxes i serveis d'atenció, especialment salut mental i addiccions

5.3 Potenciar la formació, la recerca i l'avaluació pel que fa a la salut mental

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Taxa incidència i mortalitat AVC i MAC Resultats persones disminuir 15%

2 Coeficients variació tractaments Resultats persones incrementar 10%

3 Existència protocols model rehabilitació Resultats temps 3r.trim.2006

4 Existència guia pràctica clínica ICTUS Resultats sí/no 2.000 exemplars

5 Utilització de les taules de risc Resultats sí/no 5.000 exemplars

6 Proporció hipertensos/hipercolesterolèm. Resultats persones incrementar 20%

7 Registre d'obesitat Resultats sí/no disseny

8 Prevalença d'exfumadors Resultats persones incrementar 15%

9 Avaluació llistes d'espera Salut Mental Resultats temps desembre 2006

10 Avaluació satisfacció dels usuaris,etc Resultats temps desembre 2006

Activitats 1 Establiment codi infart i codi ictus

2 Elaboració guies pràctica clínica,protocols i registre sobre l'ictus

3 Establir criteris per definir centres hospitalaris de referència (infart i ictus)

4 Avaluació dels processos de circuits ràpids d'ictus

5 Coordinació de nivells entre Atenció Primària i atenció Hospitalària sobre malalties de l'aparell circulatori

6 Creació centres de referència malalties congènites

7 Programa d'atenció a la insuficiència cardíaca

8 Programes de promoció i prevenció de la salut mental en grups vulnerables (infants,adolescents,gent gran)

9 Programes de prevenció del suïcidi

10 Desplegament del programa Salut i Escola (implicació CSMIJ i CAS)

11 Desplegament dels programes de Rehabilitació Comunitària i d'atenció als infants i joves amb trastorns mentals

12 Pla de Reordenació de l'atenció als Trastorns del Comportament Alimentari

13 Proseguir el desplegament de programes d'atenció a patologies emergents (ludopaties,trastorns límits de la personalitat, etc.

Recursos vuit professionals al 100% i dos professionals al 20% (Directors, tècnics i administratives)

Humans Comissió permanent

Consell Assessor

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG de Planificació i Avaluació Codi: SA03

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat Direcció General de Planificació i Avaluació

responsable

Missió Contribuir a la millora de la salut de la població de catalunya i al desenvolupament d'un sistema sanitari públic eficient i

basat en necessitats, fomentant la qualitat i la rendició de comptes

Objectius 1 Seguiment i avaluació de les demandes sanitàries dels ciutadans de Catalunya per adequar l'oferta de serveis sanitaris

Estratègics 2 Definir un model d'atenció i organització dels serveis d'atenció de salut a:geriatria,final vida,demències,neurodegeneratives

3 Potenciar el paper de l'Atenció Primària de salut i assolir un model d'atenció més resolutiu

4 Incorporar criteris de planificació en la presa de decisions sobre el desplegament i adequació dels serveis del sistema públ.

5 Coordinar el disseny i l'elaboració del Pla de salut de Catalunya i de les regions sanitàries per l'establiment de polítiques

Objectius 1.1 Elaboració del catàleg de Prestacions Sanitàries i de recursos Sanitaris d'Utilització Pública

Operatius 1.2 Desenvolupament del Sistema de gestió del Risc 1

1.3 Desenvolupament del Sistema de gestió del Risc 2

2.1 Aconseguir una assistència coordinada entre els diferents nivells assistencials

2.2 Analitzar si les disponibilitats dels professionals de l'àmbit sociosanitari s'ajusten a les necessitats

2.3 Edició i difusió del document de consens per a professionals de l'APS i at.Especialitzada

3.1 Quadre de comandament i pla de seguiment de plans de millora de l'APS i dels diversos plans estratègics

3.2 Augmentar l'atenció a domicili en un 5%

3.3 Estendre el programa salut i escola a 30 àrees bàsiques

4.1 Disposar del Mapa Sanitari, sociosanitari i de salut pública com a instrument de referència per a la planificació dels servei

4.2 Disposar de criteris de planificació explícits i consensuats en relació amb els serveis que requereixen de reordenació

4.3 Garantir que la totalitat dels projectes d'inversió en infrastructures sanitàries siguin valorats des de planificació sanit.

5.1 Analitzar la situació de salut i serveis, els condicionants i les desigualtats de la població

5.2 Formular objectius de salut i de serveis a nivell de Catalunya

5.3 Coordinar el disseny i l'elaboració del Pla de salut de Catalunya i de les regions sanitàries

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cartera de serveis a la"Intranet" i web Resultats temps 2n.trim.2006

2 Quadre comandament de la prestació farm. Resultats temps 3r.trim.2006

3 Nombre professionals formats en projecte Resultats persones increment 10%

4 Percentatge centres SS avaluats qualitat Resultats centres increment 10%

5 Grau difusió dels projectes del Pla Dtor OUTPUT documents 50

6 Nombre activitats formatives OUTPUT activitas 2 cursos

7 Nombre protocols derivació i instauració Resultats ubicacions 2 àrees geogràfiques

8 Nombre d'ABS amb infermera d'escola INPUT persones 30 ABS

9 Existència Mapa sanitari,sociosanitari, OUTPUT document 1 (Mapa sanitari)

10 Disposar nou Pla de salut,resultats ESCA OUTPUT document sí

Activitats 1 Integració de la primera fase operativa de la Cartera de Serveis a la Intranet del CatSalut

2 Seguiment i avaluació de la demanda i risc efectius de la prestació farmacèutica,atenció especialitzada,sociosanitària,psiqu.

3 Elaboració de protocols i guies d'actuació consensuades

4 Editar i difondre el document de consens sobre FM i SFC

5 Calcular les necessitats de plantilla de personal de primer nivell

6 Potenciar les consultories d'atenció de tercer nivell al primer nivell

7 Elaborar els documents de referència del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública

8 Analitzar i valorar els plans funcionals de centres

9 Elaborar documents cartogràfics sobre els serveis de salut

10 Preparar la publicació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i els documents relacionats

11 Realització de l'Enquesta de salut de Catalunya i l'Examen de salut (ESCA 2006)

12 Disseny i coordinació del Pla de salut

13 Recerques específiques sobre les desigualtats en salut pública i utilització de serveis

Recursos         43 professionals 100% i 1 professional 20% (Direcció, caps d'unitat, tècnics i administratius)

Humans         Comissió Permanent

        Consell Assessor

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG de Planificació i Avaluació Codi: SA03

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Direcció General de Salut Pública

responsable

Missió Liderar, vetllar i proveir el conjunt de serveis encaminats a millorar la salut individual i col·lectiva dels ciutadans

mitjançant la promoció, la prevenció, la protecció, la vigilància i la monitorització

Objectius 1 Creació i desplegament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i desplegament de l'Agència de Protecció de la Salut

Estratègics 2 Promoció de la salut mitjançant estils de vida saludables i polítiques de gestió del risc en protecció de la salut

3 Disposar de plans de contingència davant problemes epidemiològics emergents i amenaces per a la salut pública global

4 Reducció de la mortalitat durant l'embaràs i el part, en especial baix pes al néixer i a la prematuritat

5 Establir una política preventiva dels consums de drogues i disminuir el retard diagnòstic de la Sida

Objectius 1.1 Reformar els serveis de Salut Pública mitjançant el desplegament de l'APS i la creació de l'APSCat

Operatius 1.2 Estendre la prestació de salut pública com una part de les prestacions del sistema i crear les bases de la tecnoestructura

1.3 Creació de les unitats territorials de l'Agència de Protecció de la Salut per regions sanitàries, centres de treball

2.1 Promoció de la salut mitjançant estils de vida saludables i de  l'activitat física i l'alimentació saludable a la població

2.2 Promoció espais sense fum

2.3 Implantar sistemes d'avaluació i classificació del risc de totes les activitats objecte de protecció de la salut

3.1 Elaborar i difondre entre els professionals sanitaris el pla d'actuació per fer front a una possible pandèmia de grip

3.2 Determinacions i anàlisi d'agents etiològics

3.3 Avaluar el retard diagnòstic de la tuberculosi al serveis sanitaris i als pacients

4.1 Millorar les pràctiques protocol·litzades en l'atenció al part i al nadó

4.2 Disminuir els embarassos no desitjats als joves

4.3 Desplegament de les activitats d'educació sanitària i de promoció de la salut en l'àmbit del Programa Salut i Escola

5.1 Elaboració pla estratègic de prevenció del consum de drogues a Catalunya i sensibilitzar als joves sobre els riscos drogues

5.2 Potenciar les mesures de sensibilització poblacional enfront la Sida

5.3 Incrementar l'oferiment de la prova de detecció d'anticossos anti-HIV en àmbits d'alta prevalença de la infecció

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nº sectors amb estructura mínima en SP OUTPUT % 60%

2 Model de gestió de prestacions cartera Resultats Si/No Si

3 Grau d'aplicació act. prev. a primària Resultats % Augment 20%

4 Espais sense fum Resultats % Disminució 50%

5 Implantació sist. classificació del risc OUTPUT % 80%

6 Brots en que s'identifica agent etiològi Resultats % 10%

7 Disponibilitat antivirals 2006 Resultats % 5%

8 Taxa d'embarassos en adolescents Resultats % 10/1000 en <18 anys

9 Existència del pla estratègic de prevenc Resultats % 80%

10 Nombre de proves realitzades OUTPUT 224.000 Increment 20%

Activitats 1 Desplegament de l'estructura i organització territorial de l'APS

2 Realització de les activ. educat. de prevenció primària, consell i cribratge de la cartera de serveis de promoció i prevenció

3 Mantenir el sistema de vigilància per gestionar els brots i emergències de salut pública

4 Aprovació estatuts Agència de Salut Pública de Catalunya i constitució òrgans de govern i estructura

5 Desenvolupament del pla per a la promoció de la salut

6 Disseny de la nova xarxa per obtenir cobertures vacunals

7 Establiment Pla d'avaluació i classificació del risc

8 Establiment pla logístic per distribució dels antivirals

9 Control contactes malalts de tuberculosis

10 Estudi de l'embaràs a l'adolescència a Catalunya

11 Contractació entitats especialitzades en l'establiment de processos participatius del treball

12 Monitorització de la intervenció preventiva comunitària

13 Augment del punts d'oferta de la prova HIV

Recursos    1 director general, 2 coordinadors per al desenvolupament de les Agències de Protecció de la Salut i de l'ASPCat,

Humans    4 subdirectors, 10 caps de servei, 10 caps de secció,

   53 tècnics superiors, 23 tècnics mitjos, 12 administratius i 25 auxiliars administratius

Col.lectiu de sanitaris locals: 688 (metges,practicants,farmacèutics i llevadores, titulars)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Direcció General de Salut Pública Codi: SA04

Programa Salut pública Codi: 414
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Unitat Direcció Estratègia i Coordinació

responsable

Missió Realitzar les accions que visualitzin les funcions atorgades a la DEC

Gestionar les tasques que vehiculen l'execució de les accions tècniques amb criteris

d'eficàcia, eficiència i qualitat

Objectius 1 Desenvolupament de les funcions atorgades a la DEC

Estratègics

Objectius 1.1 Desenvolupar les funcions atorgades a la DEC amb criteris d'eficàcia, eficiència i qualitat

Operatius 1.2 Incrementar les hores de formació del personal de la DEC fins a un mínim de 80 hores

1.3 Situar la valoració de la qualitat dels assistents a les jornades en una qualificació de 8

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Hores formació de personal Resultats Hores 80

2 Organització de jornades Resultats Jornades 4

3 Valoració qualitat assistents jornades Resultats Qualitat 8

4 Estalvi pressupostari Eficiència Percentatge 5%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Formació de personal

2 Representació del Departament

3 Organització de jornades i congressos relacionats amb les funcions de la DEC

Recursos          1 Director General + 1 Secretària Direcció (CatSalut)

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG d'Estratègia i Coordinació Codi: SA05

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció Estratègia i Coordinació

responsable

Missió Establir un model d'atenció a les persones amb dependències com a una acció integrada

basat en la promoció de l'autonomia personal

Objectius 1 Impulsar i ordenar la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència

Estratègics 2 Definir i implantar un model d'atenció a les persones amb dependències com a una acció integrada

3 Dissenyar l'Agència Catalana de la Dependència i elaboració de la normativa

4 Generar consens entre els agents socials

Objectius 1.1 Realitzar 14 projectes demostratius en 14 territoris

Operatius 2.1 Desenvolupar projectes de gestió integrada social i sanitaria en els 14 territoris

3.1 Realitzar el projecte de creació de l'Agència Catalana de la Dependència

4.1 Formalitzar acords institucionals en 14 territoris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Projectes demostratius Resultats projectes 14

2 Acords institucionals Resultats acords 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar 14 projectes demostratius

2 Establir acords institucionals en 14 territoris

3 Aportar evidència per definir el sistema català d'atenció a les dependències

Recursos       1 Director (Benestar i F.) 1 Secretària Direcció (Benestar i F.) 1 Suport administratiu (Benestar F.)

Humans       2 Cap unitat (Ds) i 1 Tècnic (ICS)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG d'Estratègia i Coordinació Codi: SA05

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317
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Unitat Direcció Estratègia i Coordinació

responsable

Missió Promoure l'activitat física per millorar la salut, combatint el sedentarisme.

Preveure les necessitats de professionals sanitaris.

Establir criteris de qualitat en la contractació de serveis sanitaris

Objectius 1 Establir circuits de prescripció d'activitat física en el sistema sanitari Programa PIP

Estratègics 2 Reforçar el posicionament del Departament de Salut de Catalunya en les societats científiques internacionals

3 Conèixer les necessitats futures de professionals sanitaris

4 Disposar d'eines que permetin conèixer la qualitat de la prestació dels serveis sanitaris

Objectius 1.1 Desenvolupar prescripció d'activitat física en 50 CAPs

Operatius 2.1 Acollir 2 esdeveniments internacionals de societats científiques en el període 2006-07

3.1 Conèixer el nombre de professionals sanitaris que exerceixin a Catalunya

3.2 Conèixer les necessitats de professionals sanitaris en el període 2006-2010

4.1 Corroborar que el 95% dels programes aplicats estan basats en l'evidència científica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de CAPs aplicant el programa OUTPUT Caps 50

2 Nombre de professionals formats OUTPUT professionals 50

3 Membres del DS en International Boards OUTPUT membres 3

4 Creació observatori professions sanitàri OUTPUT observatori 1

5 Programes revisats OUTPUT programes 10

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure la formació de professionals sanitaris

2 Promoure la incorporació de professionals de la medicina esportiva

3 Organitzar el congrés de la Health Technology Assessment international (HTAi)2007

4 Crear l'Observatori de les Professions Sanitàries de Catalunya

5 Revisar l'evidència científica dels programes aplicats

6 Revisar l'aplicació de la qualitat en les tècniques i procediments sanitaris

Recursos           1 Tècnic (Ds), 3 Suport administratiu (2Ds+1CatSalut)

Humans           1 Tècnic (CatSalut)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG d'Estratègia i Coordinació Codi: SA05

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Direcció Estratègia i Coordinació

responsable

Missió Executar les accions necessàries per tal que l'estructura, procés i resultats de l'actual Sistema

Ciència i Tecnologia en ciències de la salut d'enfrontar-se als problemes actuals es pugui

enfrontar als reptes de futur.

Objectius 1 Dissenyar una política de recursos humans per a la recerca en el sistema sanitari

Estratègics 2 Prioritzar les àrees de recerca orientades als principals problemes de salut

3 Millorar i desenvolupar centres d'excel.lència i connectar-los internacionalment

4 Incrementar els recursos de recerca

Objectius 1.1 Estabilitzar els investigadors sortints del programa F(3+3)del FIS

Operatius 1.2 Incorporar 10 investigadors postdoc al sistema sanitari

2.1 Establir les prioritats de recerca tenint en compte els criteris derivats de les prioritats de salut(morb

3.1 Desenvolupament de l'IBEC, IMPP, ICCN i Ins.Metàstasis Tumorals

4.1 Incrementar un 20% els recursos procedents de programes europeus de recerca

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Investigadors FIS estabilitzats Resultats investigadors 17

2 Investigadors postdocs incorporats Resultats investigadors 10

3 Increment recursos programes europeus ca INPUT Percentatge 20

4 Participants programes formació Resultats participants 30

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Dissenyar la carrera professional de l'investigador del sistema sanitari

2 Dissenyar el programa d'estabilització de personal investigador

3 Crear el IBEC, IMPP, ICCN i Inst.Metàstasis Tumorals

4 Promoure la formació de professionals sanitaris en programes europeus

Recursos     1 Tècnic (Catsalut)

Humans     1 Director (ICS)

    1 Secretària Direcció (ICS)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG d'Estratègia i Coordinació Codi: SA05

Programa Recerca biomèdica i en ciències de la salut Codi: 573
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Unitat Direcció Estratègia i Coordinació

responsable

Missió Establir la innovació com a procés estratègic en els centres sanitaris per tal d'augmentar

la seva capacitat d'aprenantatge, tecnològica i empresarial

Objectius 1 Aconseguir que els centres sanitaris sistematitzin la innovació com a procés estratègic

Estratègics 2 Incrementar la capacitat de tecnologia en els centres sanitaris

3 Impulsar la innovació organitzativa, la creativitat, el disseny, la logística ràpida,la digitalització dels hospitals

Objectius 1.1 Disposar d'una guia de la innovació per centres sanitaris

Operatius 2.1 Detectar, implantar i monitoritzar cinc projectes d'innovació en centres sanitaris

3.1 Elaborar mapes de capacitat innovadora a 3 centres sanitaris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Projectes innovació detectats Resultats projectes 10

2 Projectes d'innovació implentats Resultats projectes 5

3 Mapes de capacitat innovadora Resultats mapes 3

4 Hospitals participants en el programa Resultats hospitals 10

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure la formació de professionals sanitaris

2 Elaborar la guia d'innovació en centres sanitaris

3 Crear un banc de bones pràctiques innovadores en centres sanitaris

4 Establir acords de col.laboració amb altres CCAA

Recursos

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat DG d'Estratègia i Coordinació Codi: SA05

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I
PESCA

Codi Servei                                                                                                                                        
AG01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
AG02 DG de Desenvolupament Rural
AG03 DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim.
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Garantir l'assistència, tant a nivell tècnic, administratiu i de recursos humans, a la resta d'unitats i centres orgànics del

DARP, per tal d'aconseguir una gestió eficient i coordinada dels RRHH, materials i financers assignats al DARP.

Objectius 1 Implantar una política de RRHH que permeti disposar de personal motivat adequat en nombre i qualificació

Estratègics 2 Dotar al DARP d'estructures i sistemes informàtics i de gestió per incrementar l'eficiència,la qualitat i apropar els serveis

3 Desenvolupar en els terminis i amb la qualitat establerta el Pla de construcció i millora d'edificis i equipaments del DARP

4 Garantir la coordinació, a nivell de gestió i d'actuacions, entre el DARP i els OOAA, empreses públiques i altres administrac

Objectius 1.1 Gestió de convocatòries, concursos, selecció i contractació, incidències, situacions i aplicació del règim disciplinari

Operatius 1.2 Estudi, proposta i control de les modificacions de les relacions dels llocs de treball

1.3 Seguiment de les actuacions derivades de l'aplicació del Pla de Prevenció de riscos

2.1 Seguiment i execució del Pla Director d'informàtica

2.2 Substitució i actualització del maquinari i programari

3.1 Seguir amb el Pla de renovació de locals així com el manteniment i adaptació dels existents

4.1 Realitzar les transferències als OOAA i empreses públiques del DARP per permetre les seves actuacions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de contractacions de personal INPUT contractacions 180

2 Nombre de llocs de la RLT revisats INPUT llocs de treball 90

3 Nous lloguers INPUT locals 3

4 Desenvolupament de nous aplicatius INPUT aplicacions informàt 10

5 Adquisició de nous locals INPUT locals 3

6 Creació de nous processos organitzatius INPUT processos 75

 

 

 

 

Activitats 1 Convocar per a la seva provisió totes les places que reuneixen els requisits

2 Revisar i valorar la RLT i la descripció dels llocs

3 Implantar processos amb signatura electrònica

4 Implantar la 1a. fase del Pla Director d'informàtica

5 Coordinar la gestió administrativa dels Serveis centrals, les delegacions territorials i les oficines comarcals

Recursos Alts càrrecs: 2

Humans grup A: 40

grup B: 20

grup C: 10

grup D: 25

gruo E: 20

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Formació i reciclatge continu del personal, per tal d'aconseguir una major eficiència en el desenvolupament de les tasques.

Objectius 1 L'estudi, el disseny i la coordinació del Pla de Formació del DARP

Estratègics 2 Proposta a l'EAPC de les necessitats del DARP pel que fa a la formació dels seus funcionaris

3 La coordinació i la programació de l'elaboració del material de divulgació

Objectius 1.1 Realització de cursos de formació i reciclatge per a funcionaris del DARP amb tasques tècniques i administratives

Operatius 2.1 Elaboració del Pla de Formació de l'EAPC en coordinació amb les necessitats del DARP

3.1 L'elaboració d'estudis i treballs sobre temes tècnics i administratius relacionats amb la formació i el reciclatge del pnal.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats formatives realitzades INPUT cursos 190

2 Nombre d'assistents INPUT assistents 4100

3 Dies lectius INPUT dies 425

4 Producció audiovisual DVD INPUT videos 20

5 Presentacions multimèdia INPUT presentacions 50

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realització de cursos i activitats formatives

2 Organització de seminaris i jornades divulgatives

3 Producció de DVD divulgatius en materia tècnica

4 Producció multimèdia de presentacions per a cursos i documentació dels mateixos

Recursos grup A: 5

Humans grup B: 10

grup C: 3

grup D: 4

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Transferència al Departament de Medi Ambient i Habitatge per l'execució de les accions definides al Pla de Desenvolu-

pament Rural en matèria de silvicultura i actuacions per a la conservació d'hàbitats, donat que el DARP és Organisme Pagador

del fons comunitaris que cofinancien aquestes actuacions

Objectius 1 Foment d'actuacions per a millorar la massa forestal de Catalunya

Estratègics 2 Foment d'actuacions en matèria de prevenció d'incendis

3 Restauració d'ecosistemes afectats per catàstrofes naturals

4 Actuacions destinades a garantir o restablir l'estat de conservació dels hàbitats naturals

Objectius 1.1 Planificació de finques forestals a curt i llarg terminis

Operatius 2.1 Incorporació de franges de protecció perimetral

2.2 Foment de les Agrupacions de Defensa Forestal

2.3 Ampliació, protecció i millora de la superfície forestal

3.1 Obres i actuacions hiodrológico-forestals adreçades a la protecció de sols i lluita contra l'erosió

4.1 Restauració d'hàbitats i ambients naturals i acondicionament de camins

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 El Departamen DMAiH farà el seguiment Resultats .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Foment de l'associacionisme en matèria de prevenció d'incendis

2 Redacció de Plans Tècnics de gestió i millora forestal

3 Subvencions a les ADF

4 Neteja de boscos

5 Actuacions per a la conservació de les masses forestals compatibles amb la conservació de la fauna

6 Elaboració de cartografia i inventaris d'hàbitats i espècies

7 Elaboració d'estudis i actuacions sobre l'ecologia d'hàbitats i espècies i els factors d'amenaça i vulnerabilitat

Recursos grup A: 1

Humans grup C: 1

grup D. 1

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya, mitjançant la planificació i la coordinació de les actuacions

de control, amb la col.laboració de les diferents administracions públiques, i dels sectors, l'activitat dels quals incideix

en la seguretat alimentària. Es tracta de l'aportació anual a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agràri, alimentari i aqüícola, al

proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors, i en general, a la millora del benestar de la població. El DARP fa

l'aportació anual, a l'IRTA, segons el contracte programa.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Codi: 572

  172

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya, mitjançant la planificació i la coordinació de les actuacions

de control, amb la col.laboració de les diferents administracions públiques, i dels sectors, l'activitat dels quals incideix

en la seguretat alimentària. Es tracta de l'aportació anual del DARP a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Sanitat vegetal i animal Codi: 611
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Incidir sobre els inputs i recursos per tal d'optimitzar les produccions agrícoles, ramaderes i pesqueres, garantint un com-

pliment més efectiu de les línies polítiques del DARP, per tal de donar el suport necessari a la vertebació de l'agricultura,

la ramaderia i la pesca catalanes

Objectius 1 Foment, control i promoció dels vins de Catalunya, la tutela de les denom. d'origen i el suport tècnic al sector vitivinícola

Estratègics 2 Concertar amb les organitzacions del sector agrari i pesquer i les càmares agràries, els grans eixos d'actuacions del DARP

3 Potenciar les activitats de les taules sectorials,per adaptar les línies d'actuació del DARP a la realitat econòmica i social

4 Fomentar les entitas dedicades a l'activitat agrària

Objectius 1.1 Difusió i promoció de la cultura del vi,de la qualitat dels vins catalans i de les DO,així com del consum intel.ligent del vi

Operatius 1.2 Suport a la comercialització dels vins catalans, organitzant la presència de cellers catalans en fires sectorials nacionals

1.3 Accions sobre recerca, desenvolupament i innovació en sector vitivinícola

2.1 Dur a terme les actuacions necessàries per poder establir un marc legal adequat que reconegui el paper de les organitzacions

2.3 Mantenir contactes amb les diferents organitzacions agràries i pesqueres de catalunya, per arribar a la concertació

3.2 Realitzar l'anàlisi, avaluació i seguiment del sector agrari català en col.laboració amb les organitzacions sectorials

4.1 Foment de la realització de tasques de promoció i difusió de temes agraris i pesquers en col.laboració amb el DARP

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Realització de taules sectorials OUTPUT reunions de taules 60

2 Signatura de convenis amb organitz. prof INPUT convenis 4

3 Atorgament d'ajuts a org.activ.agràries INPUT ajuts concedits 200

4 Participació en fires sector vi OUTPUT fires 6

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Signatura de convenis de col.laboració amb les organitzacions professionals agràries

2 Tramitació d'expedients de subvencions a entitats i empreses del sector agràri i pesquer

3 Convocatòria d'eleccions agràries

4 Aprovació dels pressupostos de les Càmares Agràries i realització de les transferències

5 Coordinació i suport amb l'INCAVI i realització de les transferències corrents i de capital

Recursos grup A: 2

Humans grup B: 1

grup C: 2

grup D: 3

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Codi: 612
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Promoció interior i exterior de les qualitats de les produccions agroalimentàries de Catalunya a través de l'empresa PRODECA.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Suport a la transf. i comercialització agr.i pes. Codi: 613
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Promoció de les qualitats de les produccions agroalimentàries de Catalunya a través de l'empresa

pública de la Generalitat PRODECA, SA

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Internacional., prom. i foment del comerç exterior Codi: 642
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Unitat Secretaria general

responsable

Missió Formalització dels retorns de capital i interessos a l'Institut Català de Crèdit Agràri i l'Institut Català de Finances, per

les quantitats que per motius de catàstrofes naturals o situacions d'emergència sanitària animal, aquest Institut ha avançat

en nom del DARP mitjançant el pagament de subvencions

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: AG01

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Direcció General de Desenvolupament Rural

responsable

Missió Suport tècnic i administratiu a les diferents unitats de la DG de Desenvolupament Rural, amb la finalitat d'aconseguir una

gestió eficient i coordinada de tots els recursos disponibles.

Objectius 1 Millorar la gestió administrativa coordinada dins la DG de Desenvolupament Rural

Estratègics 2 Coordinar els plans i programes d'actuació dins la DG de Desenvolupament Rural

Objectius 1.1 Establir circuits òptims de tramitació

Operatius 1.2 Centralitzar, amb criteris uniformes, la gestió dels expedients administratius

2.1 Donar pautes de seguiment i millora en l'execució dels programes establerts.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'expedients tramitats INPUT expedients 30.000

2 Ordres d'ajuts publicades INPUT ordres convocatòria 30

3 Informes de supervisó i control Eficiència controls 5% Expedients tramitats

4 Expedients auditats INPUT expedients 90.000

5 Avals gestionats FEOGA-Garantia INPUT Avals retornats 1000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparació i tramitació al Servei de Gestió Econòmica i al Servei d'Ajuts de tots els expedients de la Direcció General

2 Elaboració d'informes de seguiment i repports d'avaluació de programes i projectes

3 Control de la gestió i administració del personal de la Direcció General

4 Control i seguiment de la gestió pressupostària en el seu àmbit de competències

Recursos Alt càrrec: 1

Humans grup A: 10

grup B: 5

grup C: 5

grup D: 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Subdirecció General d'Infraestructures

responsable

Missió Millorar la infraestructura bàsica que permeti un desenvolupament del món rural sostenible, amb l'objectiu de racionalitzar

i reordenar el territori, a través de l'empresa pública REGSEGA.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Subdirecció General d'Infrasestructures

responsable Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural

Missió Elaborar, proposar i desenvolupar els plans i els programes d'actuació en matèria d'estructures i infraestructures agràries.

Realitzar actuacions de foment per a la millora del medi rural i equipament de nuclis rurals.

Gestionar les iniciatives comunitàries relacionades amb el món rural. Realitzar el seguiment de l'execució de la gestió dels

ajuts per dotar de serveis bàsics a l'economia i a la població rural.

Objectius 1 Millorar de la infraestructura bàsica que permeti el desenvolupament del món rural per reordenar i racionalitzar el territori

Estratègics 2 Fomentar la diversificació de l'activitat agrària com a instrument generador de rendes complementàries.

3 Mantenir i millorar els serveis d'abastament bàsic, i la renovació i desenvolupament local

Objectius 1.1 Crear plans i programes d'actuació sobre estructures i infraestructures per la finalització del PDR

Operatius 1.2 Elaborar i preparar  plans, programes d'ordenació territorial agrària i rural

1.3 Mantenir i millorar els accesos als nuclis rurals, masies aïllades i instal·lacions d'interès agrari.

2.1 Realització del seguiment de l'execució de la gestió dels programes de desenvolupament rural d'àmbit local

2.2 Fomentar l'obtenció de rendes complementàries procedents de turisme rural, artesania

3.1 Millorar les condicions de vida de les poblacions

3.2 Coordinar i supervisió de la gestió dels ajuts per dotar de serveis bàsics a l'economia i a la població rural dins del PDR

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Camins OUTPUT Km. 260

2 Territori aplicació LEADER OUTPUT Km. 12.483

3 Número de grups LEADER OUTPUT Grups 12

4 Ajuts grups PRODER OUTPUT Expedients 400

5 PIB de l'agricultura programa LEADER Eficiència % sobre el PIB 2%

6 Cost camins rurals OUTPUT Euros 22.500.000

7 Actuacions de millora OUTPUT Hectàrees 20.000

8 Expedients obres OUTPUT Expedients 30

9 Municipis afectats millores camins OUTPUT Municipis 200

 

Activitats 1 Realitzar i executar el pla de camins rurals per la finalització de la programació del PDR

2 Realitzar els plans i programes d'ordenació territorials agrària i rural.

3 Desenvolupar i millorar les infrastructures viaries existents

4 Gestionar les iniciatives comunitàries LEADER PLUS, PDR

5 Coordinar l'exercici de les funcions del DARP en aquesta matèria amb els altres Departaments de la Generalitat

6 Dissenyar la programació i l'execució de les iniciatives de desenvolupament rural

7 Establir els criteris, les instruccions, normes d'aplicació i controls de les línies d'ajut

8 Elaborar programes i accions de divulgació, i cursos per a la millora de la gestió

Recursos grup A: 30

Humans grup B: 30

grup C: 15

grup D: 20

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Infraestructures per al desenvolupament rural Codi: 561
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Unitat Subdirecció General d'Infraestructures

responsable

Missió Elaborar, proposar i desenvolupar plans i programes d'actuació en matèria de regadius controlant-ne l'execució l'avaluació de

resultats per tal d'aconseguir una transformació en regadius i una millora dels regadius exitents, cercant l'aprofitament i

la conservació dels recursos hídrics per a finalitats agràries.

Objectius 1 Crear i millorar una infraestructura bàsica de regadius.

Estratègics 2 Millorar l'ordenació territorial agrària i rural.

3 Aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics destinats a l'agricultura

Objectius 1.1 Millorar l'eficàcia del reg

Operatius 2.1 Mantenir una població rural estable

2.2 Incrementar les rendes de les explotacions agràries

3.1 Reduir la dependència d'aquelles zones que pateixen escassetat d'aigua

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Hectàrees d'actuació d'ajuts Resultats Ha 30.000

2 Expedients d'ajuts OUTPUT expedients 75

3 Import expedients d'ajuts OUTPUT euros 3.000.000

4 Expedients SEIASA OUTPUT expedients 7

5 Import expedients SEIASA (part DARP) OUTPUT euros 2.000.000

6 Gestió expedients TRAGSA OUTPUT expedients 10

 

 

 

 

Activitats 1 Executar obres d'establiment de nous regadius i millora dels existents.

2 Fomentar la transformació i millora en matèria de regadius

3 Realitzar inversions per a l'aprofitament per al reg de les aigües subterrànies i aigües residuals depurades.

4 Implantar equips que permetin el control dels consums

5 Donar ajuts per a la redacció d'estudis i projectes encaminats a la millora de regadius

6 Donar ajuts per a l'execució d'obres de transformació i millora de regadius

7 Tramitar i fer el seguiment de les actuacions realitzades per REGSA-REGSEGA-TRAGSA i SEIASA

Recursos grup A: 20

Humans grup B: 20

grup C: 5

grup D: 15

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Transformació i millora en matèria de regadius Codi: 562
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Unitat Subdirecció General d'Ajuts al Sector Agrari

responsable

Missió Coordinar, organitzar, impulsar i supervisar els serveis que la integren. Proposar la normativa reguladora i la gestió dels

expedients d'ajut. Dirigir i supervisar l'actuació de les unitats territorials. Estudiar i proposar els ajuts al sector

agrari i a la regulació dels mercats agroaliemntaris, coordinar i planificar les campanyes d'ajuts de cada exercici FEOGA.

Coordinar les relacions amb el FEGA i el MAPA. Gestionar el catàleg d'explotacions prioritàries.

Objectius 1 Millorar el rendiment lleter de les explotacions ramaderes catalanes

Estratègics 2 Aconseguir el sanejament de les explotacions agrícoles afectades per la malaltía de la tristesa dels cítrics

3 Millorar i aconseguir la realització de programes de higiene i profilaxi de les explotacions ramaderes catalanes

Objectius 1.1 Incrementar el nivell de qualitat de la producció lletera

Operatius 1.2 Incrementar el número de programes per a la millora de les característiques genètiques de les explotacions ramaderes

1.3 Incrementar la productivitat dels ramats amb la millora del maneig i la gestió, i promoure l'obtenció de producte de qualitat

2.1 Reconventir de les plantacions afectades per la malaltía

2.2 Mantenir el pla d'arrancada, replantació i doblament

3.1 Mantenir els programes de lluita de les malaties com l'Aujeszky i la grip aviar

3.2 Incrementar la col.laboració amb les agrupacions per la gestió integrada de la producció ramadera i la millora de la sanitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Mostres realitzades OUTPUT Mostres 3.000.000

2 Expedients gestió ramadera OUTPUT Expedients 23

3 Plans de sanejament tristesa OUTPUT Expedients 135

4 Programes sanitaris OUTPUT Programes 205

5 Superfície afectada OUTPUT Hectàrees 8.000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els ajuts per a la millora de la qualitat del sector ramader

2 Fomentar la sanitat en les explotacions ramaderes

3 Coordinar la gestió dels ajuts amb aspectes relacionats amb els ajuts a superfície, el registre d'explotació ramadera

4 Establir una línia d'ajuts per la realització del pla de sanejament de les plantacions afectades

5 Establir una línia d'ajut per al foment dels grups de gestió tècnica per a la millora de les explotacions ramaderes

6 Realitzar la gestió del llibre genealògic del bestiar vaquí frisó

Recursos grup A: 16

Humans grup B: 40

grup C: 12

grup D: 27

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Sanitat vegetal i animal Codi: 611
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Unitat Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural

responsable

Missió Coordinar, organitzar, impulsar i supervisar els serveis que la integren. Dissenyar els programes i actuacions en matèria de

millora integral i de modernització. Estudiar i proposar els ajuts que tenen per objecte el desenvolupament rural.

Proposar la normativa reguladora i la gestió dels expedients. Dirigir i supervisar l'actuació de les unitats territorials del

seu àmbit. Portar a terme les actuacions en matèria d'associacionisme, assegurances agràries i de cessament anticipat.

Objectius 1 Millorar i fomentar les actuacions per a modernitzar les cooperatives agràries

Estratègics 2 Aconseguir una gestió sostenible de l'agricultura i el mediambient.

3 Millorar els procediments de gestió dels ajuts comunitaris.

4 Potenciar les mesures agroambientals d'acompanyament de la PAC.

5 Aconseguir incrementar la relevància de l'agricultura ecològica

Objectius 1.1 Gestionar les ajudes tramitades a l'empara del Pla de Cooperativisme agrari, i coordinar les actuacions dins del Pla.

Operatius 2.1 Establir els controls, les normes i el control dels expedients d'ajuts agroambientals

2.2 Dissenyar de manera coordinada amb els diferents serveis les línies d'ajuts agroambientals.

3.1 Realitzar els controls de les parcel.les dels cultius per controls del SIG

4.1 Potenciar les mesures agrícoles compatibles amb la protecció mediambiental

5.1 Incrementar i afavorir les noves mesures de ramaderia ecològica i producció ecològica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número expedients ajuts agroambientals OUTPUT Expedients 10.000

2 Número expedients ajuts ADV OUTPUT Expedients 100

3 Número ajuts fruits secs OUTPUT Expedients 12.000

4 Controls realitzats Eficiència Controls 5%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realització i aprovació del Pla de cooperativisme agrari

2 Disseny de les línies d'ajut dins de la competència de la Subdirecció

3 Establir els Plans de Control, i actuació en coordinació amb les unitats territorials

4 Estudiar la normativa comunitària, i la seva repercussió en la gestió dels expedients.

5 Analitzar l'impacte de les noves mesures agroambientals pel foment de l'agricultura sostenible

Recursos grup A: 20

Humans grup B: 10

grup C: 5

grup D: 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Codi: 612
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Unitat Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries

responsable

Missió Gestionar els ajuts a les indústries agroalimentàries per a la transformació de productes agraris, d'acord

amb les normes i els criteris establerts per la direcció general competent, i fomentar les ajudes per la renovació de la

maquinària agrícola.

Objectius 1 Fomentar les millores tecnològiques en les indústries agràries per incrementar la productivitat

Estratègics 2 Crear i potenciar els instruments per facilitar l'adaptació de les indústries agroalimentàries.

3 Proporcionar els mitjans a la modernització de la maquinària agrícola

Objectius 1.1 Gestionar els ajuts a les indústries agroalimentàries per a la transformació de productes agraris

Operatius 1.3 Millorar les estructures de comercialització de productes agraris i pesquers mitjançant l'adequació de les xarxes comercials

2.1 Afavorir les inversions innovadores, mediambientals, i de millora de les condicions sanitàries

2.2 Incrementar la implantació de sistemes de qualitat per a les PIME i oferiment assistència tècnica

2.3 Donar suport tècnic necessari a l'agroindústria per al seu desenvolupament tecnològic

3.1 Facilitar als agricultors i ramaders condicions favorables per modernitzar les seves explotacions

3.2 Reduir els costos de producció, millorar i reorientar la producció de l'explotació

3.3 Protegir i millorar l'entorn natural, i millorar les condicions de vida dels agricultors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients Ajuts indústries OUTPUT Expedients 265

2 Controls expedients indústries Eficiència Controls 5%

3 Expedients Ajuts maquinària OUTPUT Expedients 50

4 Quantitat de maquinaria adquirida OUTPUT Tractors 100

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure la incorporació de sistemes de control de qualitat dins les indústries

2 Promoure la concentració de l'oferta dels productes agraris mitjançant les Agrupacions de Productors

3 Promoure la creació de noves indústries que permetin noves alternatives productives i nous mercats

4 Millorar i reorientar la producció agrària de l'explotació

Recursos grup A: 20

Humans grup B: 20

grup C: 5

grup D: 20

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Suport a la transf. i comercialització agr.i pes. Codi: 613
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Unitat Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural

responsable

Missió Coordinar, organitzar, impulsar i supervisar els serveis que la integren. Dissenyar els programes i els plans d'actuació en

matèria de millora integral i de modernització d'empreses i explotacions agràries i de millora de les condicions de vida.

Dissenyar i coordinar les actuacions necessàries en matèria d'associacionisme i cooperativisme agrari. Dissenyar i coordinar

les actuacions en matèria d'assegurances agràries.

Objectius 1 Fomentar i promocionar la modernització i reestructuració de les explotacions agràries

Estratègics 2 Impulsar mesures complementàries que permetin una millor reestructuració del sector agrari (jubilació anticipada...)

3 Potenciar la previsió dels risc del sector agrari mitjançant el foment de les assegurances agràries.

4 Establir línies excepcionals per compensar les pèrdues de renda degudes a danys provocats per fenòmens meteorològics

5 Establir les eines per afrontar els reptes de la nova política de la PAC, i una activitat sostenible

Objectius 1.1 Incidir en la modernització del sector agrari mitjançant la implantació d'estructures tècnico-econòmiques adequades

Operatius 1.2 Facilitar l'accés al crèdit dels titulars d'explotacions agràries en condicions competitives

2.1 Garantir el rejoveniment de la població agrària i la continuïtat de les explotacions

2.2 Fomentar i estendre l'ús de les assegurances al sector agrari català

3.1 Incrementar el foment de la utilització de les assegurances agràries

4.1 Mantenir les línies d'ajut orientades a pal.liar els danys ocasionats per adversitats meteorològiques

5.1 Millorar la competitivitat de l'explotació

5.2 Gestió sostenible de l'activitat agrària

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients de Plans de millora OUTPUT Expedients 1.400

2 Expedients de Joves agricultors OUTPUT Expedients 575

3 Comarques integrades OUTPUT Comarques 4

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els ajuts per a la millora de les estructures de les explotacions agràries, primera instal.lació...

2 Elaborar informes tècnics i avaluar l'impacte econòmic de les mesures d'ajut gestionades

3 Consensuar amb el sector agrícola i eaborar els projectes de les noves línies d'assegurança que impulsi el MAPA

4 Dirigir i coordinar els grups de treball constituïts en el si de la Comissió Territorial d'assegurances agràries

5 Coordinar les funcions de les entitats de gestió del Pla pilot i actuar de connexió entre aquestes entitats

6 Participació en reunions de seguiment del pla pilot a nivell comarcal i altres nivells territorials

Recursos grup A: 10

Humans grup B: 10

grup C: 5

grup D: 13

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Desenvolupament empresarial agrari i pesquer Codi: 614
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Unitat Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural

responsable Subdirecció General d'Ajuts al Sector Agrari

Missió Coordinar, organitar, impulsar i supervisar els serveis que la integren. Dissenyar els programes i els plans d'actuació en

matèria de millora integral i modernització d'empreses i explotacions agràries i millora de les condicions de vida.

Gestionar els ajuts per a la millora de la qualitat del sector ramader i per al foment de la sanitat en les explotacions

ramaderes. Gestionar les línies d'ajuts del sector ramader

Objectius 1 Millorar la productivitat de les explotacions d'ovi i cabrum, i controlar i eradicar malalties

Estratègics 2 Augmentar la transformació dels productes per adaptar l'oferta a la demanda

3 Millorar i controlar el nivell de qualtitat de la llet

Objectius 1.2 Fomentar l'adqusició i la instal.lació de mànigues de maneig, elements mòbils de maneig, menjadores autoblocants i abeuradors

Operatius 1.3 Fomentar la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d'oví i cabrum

2.1 Realitzar plans de reconversió varietal col.lectius

2.2 Fomentar la promoció del consum de fruita

2.3 Afavorir l'especialització, les polítiques de qualitat, de seguretat alimentària i traçabilitat

3.1 Realitzar la supervisió, control i certificació de l'execució i els controls lleters oficials

3.2 Competitivitat i rendibilitat econòmica de les explotacions lleteres

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Supefície reconvertida OUTPUT Hectàrees 1.500

2 Explotacions modernitzades OUTPUT Expedients 84

3 Número de mostres OUTPUT Mostres 3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Modernització de les estructures sanitaris, mitjançant la concessió d'ajuts

2 Crear un registre de plantacions de fruita dolça

3 Realitzar un Pla de reconversió varietal de la fruita dolça de Catalunya

4 Realitzar el control de mostres dels productors de llet de vaca i ovella

Recursos grup A: 11

Humans grup B: 10

grup C: 5

grup D: 12

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Desenvolupament Rural Codi: AG02

Programa Modernització de les estructures agr. i pes. Codi: 615
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Unitat Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentaries

responsable

Missió Suport tècnic i administratiu a les diferents Unitats de la DG de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentaries, amb la

finalitat d'aconseguir una gestió eficient i coordinada de tots els recursos disponibles.

Objectius 1 Millorar la gestió administrativa coordinada dins la DG de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentaries

Estratègics 2 Coordinar els plans i programes d'actuació de la DG de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentaries

Objectius 1.1 Establir circuits òptims de tramitació

Operatius 1.2 Centralitzar, amb criteris uniformes, la gestió dels expedients administratius

2.1 Donar pautes de seguiment i millora en l'execució dels programes establerts

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número d'expedients tramitats INPUT expedients 500

2 Informes de seguiment emesos INPUT informes 200

3 Actes de sacrifici obligatòri animals INPUT Actes 250

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparació i tramitació al Servei de Gestió Econòmica i Servei d'Ajuts de tots els expedients de la Direcció General

2 Elaboració d'informes de seguiment i repports d'avaluació de programes i projectes

3 Control de la gestió i l'administració del personal de la Direcció General

4 Control i seguiment de la gestió pressupostària dins el seu àmbit de competències

Recursos Alt càrrec 1

Humans del grup A 10

del grup B 5

del grup C 3

del grup D 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei de Formació Agrària

responsable

Missió Elaborar i executar els plans i programes de capacitació professional agrària en làmbit de la formació inicial reglada

i a la formació continua dels agricultors i del medi rural

Objectius 1 Millorar la capacitació dels professionals del sector agrari

Estratègics 2 Aconseguir la formació dels joves que s'incorporan al món rural

Objectius 1.1 Planificació de l'oferta de formació permanent adreçada als actius del sector agrari

Operatius 1.2 Potenciar actuacions en l'àmbit de la formació professional agraria i alimentaria

2.1 Definir l'oferta formativa reglada pel curs 2006-2007

2.2 Impartició d'ensenyament de cicles formatius reglats pels joves

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Alumnes inscrits cicles formatius OUTPUT alumnes 778

2 Beques atorgades OUTPUT beques 150

3 Cursos formació contínua OUTPUT cursos 330

4 Assistents formació contínua OUTPUT assistents 3725

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració de plans i programes de capacitació professional agrària

2 Realització de cicles formatius coordinats amb al Departament d'Educació

3 Realització de cursos de formació continua i reciclatge professional

4 Fomentar la matriculació dels joves a l'ensenyament reglar agrari mitjançant la concessió de beques

Recursos del grup A 70

Humans del grup B 100

del grup C 40

del grup D 40

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Formació professional agrària i pesquera Codi: 335
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Unitat DG. Producció, Innovació i Indústries agroalimentàries

responsable

Missió Contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible del sector agrari, alimentari i aqüícola, al

proveïment d'aliments sans i del qualitat pels consumidors, i en general, a la millora del benestar de la població, a través

de l'IRTA

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Codi: 572
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Unitat Servei de Transferència Tecnològica

responsable

Missió Realització d'actuacions per a la innovació del medi rural i de transferència

tecnològica

Objectius 1 Millorar el procés de transferència tecnològica i d'accesibilitat del sector a les innovacions tecnològiques

Estratègics 2 Aconseguir la tecnificació del camp amb implantació de millores en cultius, llavors, fertilitzants, espècies

3 Cooperació amb l'IRTA en la definició i planificació de R+D

4 Fomentar la realització de programes d'innovació específics en explotacions agràries

Objectius 1.1 Planificar les accions per a la millora de la transferència tecnològica

Operatius 1.2 Diagnosticar els dèficits tecnològics en les diferents àmbits activitat agrària

2.1 Avaluació, validació i homologació de millores tècniques de cultiu

2.2 Implantació de projectes d'assessorament específic

3.1 Divulgació i difusió dels resultats i avenços en tecnologies

4.1 Establiment d'ajuts a les explotacions agràries que implantin programes d'innovació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats PATT OUTPUT activitats 600

2 Assaigs experimentals OUTPUT assatjos 250

3 Estudis tècnics OUTPUT estudis 50

4 Jornades divulgatives OUTPUT jornades 300

5 Progr.innovació subvencionats OUTPUT programes 12

6 Butlletins editats OUTPUT butlletins 12

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar el Pla de Transferència Tecnològica (PATT)

2 Realització d'experimentació en camps d'assaigs

3 Realització d'estudis tècnics per a la millora de processos productius

4 Realització de jornades tècniques i conferències de divulgació de coneixements tecnològics

5 Edició de Butlletins d'Informació Tècnica

Recursos del grup A 10

Humans del grup B 15

del grup C 2

del grup D 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries

responsable

Missió Controlar i fomentar la sanitat animal i vegetal

Objectius 1 Millorar el coneixement de la normativa reguladora en matèria sanitat vegetal i animal

Estratègics 2 Fomentar l'aplicació de mitjans de lluita contra plagues vegetals i mesures fitosanitàries obligatòries

3 Aconseguir l'eradicació de les malalties del animals

4 Establir programes sanitaris a les explotacions ramaderes

Objectius 1.1 Realització de campanyes de difusió.

Operatius 2.1 Realització de campanyes contra plagues vegetals

2.3 Realització del control i experimentació de nous productes fitosanitaris

3.1 Establir mesures de prevenció mitjançant la vigilància i el control d'explotacions

3.2 Establir mesures de lluita contra malalties existents per eradicar-les

3.3 Control dels medicaments veterinaris

4.1 Control de la sanitat en les explotacions i analítica associada

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Hectàrees prospectades OUTPUT ha 23.000

2 Agents nocius prospectats OUTPUT agents 16

3 Avisos fitosanitaris enviats OUTPUT avisos 252

4 Fitxes tècniques editades OUTPUT fitxes 8

5 ADV subvencionades OUTPUT Agrupacions 110

6 Mostres analitzades OUTPUT mostres 63.000

7 Ramats lliures de malaltia OUTPUT percentatge 90 %

 

 

 

Activitats 1 Eradicació de plagues vegetals en cultius

2 Implantació de sistemes alternatius de lluita química

3 Implantació sistema tecnològicament avançat d'avisos fitosanitaris

4 Foment de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) amb l'atorgament d'ajuts econòmics

5 Establiment de Plans d'Emergència Sanitària: llengua blava, influència aviària, PPC, PPA, febre aftosa

6 Establiment programes de control, vigilància i eradicació: aujezky, tubercul.losi bovina, EEB.

7 Establir un programa de sanejament oví

8 Editar documentació sobre bones pràctiques ramaderes

Recursos del grup A 26

Humans del grup B 20

del grup C 12

del grup D 16

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Sanitat vegetal i animal Codi: 611
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Unitat DG producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries

responsable

Missió Vetllar per la millora de la producció agrícola, ramadera i agroalimentària i fomentar la millora de la qualitat dels

productes i la sostenibilitat de l'activitat agrària

Objectius 1 Millorar les produccions agrícoles mitjançant els plans sectorials per conreus

Estratègics 2 Promoure el desenvolupament de les produccions ecològiques

3 Promocionar la certificació en la producció integrada

4 Millorar la qualitat dels productes en origen i en transformació i garantir la traçabilitat dels productes vitivinícoles

5 Millorar la gestió dels purins i altres subproductes destinats a l'alimentació animal

Objectius 1.1 Estudiar i controlar les llavors, planters i l'ús de varietats vegetals

Operatius 1.2 Aconseguir la realització d'un inventari de recursos agrícoles

1.3 Registrar i controlar la maquinària i material agrícola

2.1 Participar en activitats de recerca i formació en Producció Agrària Ecològica

3.1 Foment de les tècniques de producció integrada

4.1 Regular accions de millora de les races autòctones

4.2 Realitzar accions de foment dels productes de qualitat

4.3 Manteniment del Registre Vitivinícola de Catalunya

5.1 Regular le producció i utilització de les substàncies destinades a l'alimentació animal

5.2 Millorar la gestió de la fertilització orgànica i mineral

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre ha. cartografiades OUTPUT ha 350.000

2 Nombre plans dejeccions ramaderes aprova OUTPUT plans aprovats 4.000

3 Nombre mostres analitzades OUTPUT mostres 40.000

4 Nombre inspeccions reslitzades OUTPUT inspeccions 100.000

5 Nombre parcel.les inscrites RVC OUTPUT parcel.les 87.000

6 Nombre assignacions quota lletera OUTPUT quota 1.205

7 Nombre moviments de bestiar OUTPUT moviments 262.500

8 Nombre establiments registrats OUTPUT establiments 22.000

9 Nombre actv. promoció i difusió OUTPUT activitats 10

 

Activitats 1 Elaboració del mapa de sòls de Catalunya

2 Gestionar els Plans de gestió de Dejeccions Ramaderes

3 Establir el Pla de l'Agricultura Ecològica de Catalunya

4 Completar i mantenir el Registre Vitivinícola de Catalunya

5 Registrar la maquinària agrícola

6 Controlar el compliment de la normativa en matèria de produccions ecològiques

7 Analitzar les normes de producció integrada juntament amb els organismes competents

8 Implantar un sistema de traçabilitat de les explotacions ramaderes

9 Controlar la fabricació i distribució dels aliments animals

10 Promoure el coneixement de la normativa de benestar animal i controlar la seva aplicació

11 Supervisar el compliment de la normativa sobre traçabilitat dels aliments

12 Realitzar campanyes de promoció de productres de qualitat

13 Elaborar normativa relativa a DOP, IGP, DG i IMQ

Recursos del grup A 38

Humans del grup B 2

del grup C 1

del grup D 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Codi: 612
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Unitat Servei Indústries i Comercialització Agroalimentària

responsable

Missió El disseny de programes de millora de les condicions de transformació agroalimentàries

i de la comercialització en origen de productes agraris. El control i la coordinació

administrativa de la indústria agroalimentària.

Objectius 1 Millorar el procés de comercialització dels productes agroalimentaris

Estratègics 2 Millorar el coneixement dels diferents sectors de la indústria agrolimentària per a la seva ordenació

Objectius 1.1 Foment de la concentració de les estructures comercialització mitjançant OPR

Operatius 1.2 Regulació dels mercats en origen dels productes agraris

2.1 Anàlisi de la situació dels diferents sectors de la indústria agroalimentària

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Informe realitzat OUTPUT Informes 3

2 Publicacions realitzades OUTPUT publicacions 2

3 Reconeixement Organit.Product. OUTPUT reconeixements 3

4 Inspeccions realitzades OUTPUT inspeccions 150

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar l'estudi sobre la indústria i el consum agroalimentaris a Catalunya

2 Manteniment i actualització de Registre Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya

4 Seguiment i control de les organitzacions de productors i operadors

Recursos del grup A 15

Humans del grup B 10

del grup C 15

del grup D 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat Servei Indústries i Comercialització Agràries

responsable

Missió Foment i control dels mercats i llotges de productes agroalimentàris

Objectius 1 Foment i control dels mercats i llotges agroalimentàris

Estratègics

Objectius 1.1 Millora del funcionament de les llotges i mercats agraris

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients ajut tramitats OUTPUT expedients 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Establiment d'una línia d'ajuts per a les llotges i mercats agraris

Recursos del grup A 10

Humans del grup B 2

del grup C 2

del grup D 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. Codi: AG03

Programa Ordenació i promoció comercial Codi: 641
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Unitat Subdirecció general de Pesca

responsable

Missió Suport tècnic i administratiu a les diferents Unitats de la DG de Pesca i Afers Marítims, amb la finalitat de aconseguir una

gestió eficient i coordinada de tots els recursos disponibles

Objectius 1 Millorar la gestió administrativa coordinada dins de la DG de Pesca i Afers Marítims

Estratègics 2 Coordinar els plans i els programes d'actuació de la DG de Pesca i Afers Marítims

Objectius 1.1 Estalir circuits optims de tramitació

Operatius 1.2 Centralitzar, amb criteris uniformes la gestió dels expedients administratius

2.1 Donar pautes de seguiment i millora en l'execució del programes establerts

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'expedients tramitats INPUT expedients 500

2 Informes de seguiment emesos INPUT informes 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparació i tramitació al Servei de Gestió Econòmica i Servei d'Ajuts de tots els expedients de la Direcció General

2 Elaboració d'informes de seguiment i repports d'avaluació de programes i projectes

3 Control de la gestió i l'administració del personal de la Direcció General

4 Control i seguiment de la gestió pressupostària

Recursos Alt càrrec: 1

Humans grup A: 8

grup B: 4

grup C: 7

grup D: 10

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Pesca i Afers Marítims Codi: AG05

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei d'Estructures Pesqueres

responsable

Missió Planificar i gestionar programes destinats al sector pesquer i aqüicola, a través de l'IRTA

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Pesca i Afers Marítims Codi: AG05

Programa Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Codi: 572
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Unitat Subdirecció General de Pesca

responsable

Missió Ordenació i resstructuració del sector pesquer, amb especial incidència en la modernització i millora de les infrastructures

del sector, per adequar les seves característiques a la capacitat extractiva sostenible

Objectius 1 Modernització i reestructuració de la flota pesquera

Estratègics 2 Iniciatives encaminades als ports d'una infrastructura competitiva per obtenir una millor comercialització dels productes

3 Disseny i foment de mesures socioeconòmiques al sector

Objectius 1.1 Adequar la dimensió de la flota catalana a la capacitat extractiva dels caladors

Operatius 1.2 Millora de la tecnologia de les embarcacions i equips

1.3 Procurar els mitjans necessaris per a la paralització temporal o definitiva de la flota

2.1 Millora de les condicions desembarcament i emmagatzematge dels productes de la pesca en els ports

3.1 Millora de les rendes dels mariners

3.2 Coordinació amb els objectius de les confraries de pescadors per al seus associats

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de vaixells construïts INPUT vaixells 50

2 Nombre de vaixells desballestats INPUT vaixells 1

3 Embarcacions paralitzades INPUT embarcacions 3

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Foment de la retirada definitiva, enfonsament o desballestament de la flota obsoleta i improductiva

2 Foment de la construcció de nous vaixells de pesca

3 Inversions en ports de pesca

4 Finançament d'actuacions d'interès col.lectiu executades per confraries de pescadors

5 Accions de compensació a la paralització temporal o definitiva de la flota pesquera per adequar la capacitat extractiva

Recursos grup A: 7

Humans grup B: 3

grup C: 8

grup D: 5

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Pesca i Afers Marítims Codi: AG05

Programa Modernització de les estructures agr. i pes. Codi: 615
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Unitat DG de Pesca i afers marítims

responsable

Missió Formalització a l'ICCA els retorns de capital i interessos corresponents a les quantitas, que per motius de catàstrofes

o urgències sectorials, aquest Institut ha avançat en nom del DARP mitjançant el pagament d'ajuts

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat DG de Pesca i Afers Marítims Codi: AG05

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

Codi Servei                                                                                                                                        
TI01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
TI02 Secretaria d'Indústria
TI03 Direcció General de Relacions Laborals
TI05 DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació
TI09 Direcció General d'Energia i Mines



Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Departament amb la

finalitat d'oferir un servei òptim al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Passar de l'administració a la gestió i planificació dels recursos humans, cercant la màxima implicació del personal

Operatius 1.2 Optimitzar la gestió del patrimoni del Departament.

1.3 Integració i millora de la coordinació de les delegacions territorials.

2.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

2.2 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

2.3 Millorar l'eficiència en la gestió pressupostària del Departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Pla de Millora Organitzativa Eficiència Temps 2n sem. 2006

2 Pla de Seguretat del Departament Eficiència Temps 2n sem. 2006

3 Desenvolupament del Pla d'Arxius Eficiència Temps 2n sem. 2006

4 Desenvolupament del Pla de Manteniment Eficiència Temps 2n sem. 2006

5 Pla de Sistemes d'Informació Eficiència Temps 2n sem. 2006

 

 

 

 

 

Activitats 1 Pla de Millora Organitzativa

2 Pla de Seguretat del Departament

3 Pla d'Arxius

4 Pla de Manteniment

5 Pla de Gestió de les direccions de Serveis Territorials

6 Pla de Sistemes d'Informació

7 Planificació execució pressupostària

Recursos 324 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat SERVEI DE PERSONAL

responsable

Missió Promoure el desenvolupament personal i de les competències professionals dels empleats per dur a terme

eficaçment les funcions professionals que tenen encomanades, com a eina fonamental per a l'assoliment

dels objectius organitzatius i estratègics del Departament, i per a la millora general del servei públic

Objectius 1 Millorar la competència i qualificació dels empleats públics per obtenir una major eficàcia i millora en la formació individ.

Estratègics 2 Acompanyar les mesures de modernització i de canvi organitzatiu que afectin el Departament

Objectius 1.1 Adequar les competències i les qualificacions professionals dels treballadors als requeriments d'especialització exigits

Operatius 1.2 Afavorir la qualitat del treball per poder donar un millor servei al ciutadà

2.1 Afavorir el coneixement i la comunicació entre les diferents àrees per millorar la coordinació i el treball entre aqueste

2.2 Desenvolupar els potencials dels treballadors per afavorir la seva transversalitat, mobilitat i promoció

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Grau de compliment del pressupost Resultats Percentatge 100%

2 Nombre de sol·licituds formació ateses Resultats Nombre 1200

3 Nombre de cursos de formació estratègica Resultats Nombre 20

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Detecció de la necessitat i tractament de la mateixa

2 Programació de l'activitat formativa

3 Coordinació de la realització de l'activitat

4 Avaluació de l'activitat formativa

5 Avaluació diferida de l'impacte

Recursos 2 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

responsable

Missió Promoure la millora de les condicions de treball i elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

Objectius 1 Identificar i avaluar els factors de risc laboral presents en els llocs de treball per tal de millorar el nivell de salut

Estratègics 2 Eliminar o controlar els riscos laborals que puguin afectar els treballadors en el desenvolupament de les seves activitats.

3 Promoure activitats de formació, informació, investigació, estudi i divulgació en matèria de prevenció de riscos laborals.

Objectius 1.1 Garantir la vigilància de la salut dels treballadors

Operatius 1.2 Avaluar els riscos de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal al servei del Departament

2.1 Desenvolupar accions per evitar o prevenir els riscos detectats

2.2 Integrar la prevenció en totes les activitats del Departament

3.1 Programar i realitzar accions de formació en prevenció per als treballadors del Departament

3.2 Realitzar estudis de sinistralitat laboral i epidemiològics de la salut laboral dels treballadors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Avaluacions de riscos Resultats Nombre 80

2 Elaboració de procediments Resultats Nombre 6

3 Nombre de cursos de formació Resultats Nombre 20

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Programació de les actuacions

2 Coordinació de la realització de les activitats

3 Difusió de les actuacions

4 Avaluació continua de les actuacions

Recursos Personal tècnic: 9

Humans Personal administratiu: 2

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Gabiner del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Transferència al Servei d'Ocupació de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Modernització dels serveis públics d'ocupació Codi: 331
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Transferència al Servei d'Ocupació de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Promoció de l'ocupació Codi: 332
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Transferència al Servei d'Ocupació de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Polítiques d'igualtat en  l'àmbit de l'ocupació Codi: 333
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Unitat Gabiner del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Transferència al Servei d'Ocupació de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Qualificació professional Codi: 334
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Unitat Direcció de Serveis

responsable

Missió Instrumentar els ajuts necessaris per tal de millorar l'organització i funcionament de

les entitats patronals i sindicals

Objectius 1 Millorar i augmentar la prestació de serveis dels agents socials envers els treballadors i les empreses

Estratègics

Objectius 1.1 Promoure que els agents socials participin en la millora del marc de relacions laborals i del diàleg social.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm de subvencions atorgades Resultats Nombre 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Millorar el circuit de concessió de subvencions

2 Anàlisi dels continguts de les sol.licituts per valorar la idoneïtat dels projectes

3 Anàlisi i seguiment dels resultats i, revisió de la correcta justificació econòmica

Recursos 1 tècnic

Humans 1 auxiliar administratiu

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: TI01

Programa Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals Codi: 336
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Unitat Secretaria d'Indústria i Energia

responsable

Missió Transferència al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria d'Indústria i Energia

responsable

Missió Transferència al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Subdirecció General d'Indústria

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals al conjunt de l'organització i donar suport en la definició de les línies estratègiques de la

Secretaria d'Indústria tot desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del centre per tal de buscar

la millora contínua i eficiència de les actuacions que realitza.

Objectius 1 Millorar la qualitat de la prestació de serveis de la Secretaria

Estratègics 2 Definir, planificar i avaluar les actuacions i les línies estratègiques de la Secretaria

Objectius 1.1 Incrementar les publicacions distribuïdes

Operatius 1.2 Presència a actes d'envergadura organitzats i/o patrocinats per la Secretaria

2.1 Avaluació general de la organització

2.2 Realització del Quadre de comandament a rel de la reestructuració departamental

2.3 Gestionar el pressupost de la Secretaria associat a la Subdirecció General d'Indústria

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats Avaluació Organització Eficiència Temps Gener 2006

2 Nombre de publicacions distribuïdes Resultats Valor absolut 25000

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Estudis i Publicacions

2 Gestió dels RRHH

3 Assessoria Jurídica

4 Gestió Econòmica i Pressupostària

5 Gestió d'Actes i Protocol

6 Compres i Serveis Generals

Recursos Subdirector general d'Indústria

Humans 1 cap de Servei

3 tècnics

1 cap de Negociat

2 administratius

2 auxiliars administratius

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat Subdirecció General d'Indústria

responsable

Missió Fomentar el procés d'R+D+i, dissenyar i gestionar un model sistemàtic de transferència tecnològica a Catalunya  per

aconseguir que les empreses integrin la innovació com a procés estratègic i augmentin la seva qualitat i quantitat de la

gestió tecnològica, a través de les activitats que coordina i du a terme el CIDEM.

Objectius 1 Estimular la Innovació en les organitzacions en les vessants estratègica i operativa

Estratègics 2 Dissenyar, coordinar i gestionar un sistema de transferència tecnològica a Catalunya

3 Foment dels emprenedors de Base Tecnològica

Objectius 1.1 Increment de la participació de les empreses en projectes d'R+D+i

Operatius 1.2 Augment del nombre d'empreses assistides per l'aprofitament d'Incentius fiscals

1.3 Potenciació del Fòrum de la Innovació com espai de trobada de tots els agents del sistema català d'innovació

2.1 Definició i creació de la Xarxa de Centres Tecnològics

2.2 Potenciació de la Transferència Tecnològica transnacional

3.1 Definició i creació de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Centres tecnològ.nova creació Resultats Centres 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Programa d'Innovació Empresarial

2 Programa de Qualitat i Productivitat

3 Programa d'Emprenedoria i Finançament a la Innovació

4 Gestió de la Xarxa de Centres Tecnològics

5 Gestió de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica

6 Gestió de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT)

7 Gestió del Centre d'Enllaç per a la Innovació a Catalunya

8 Gestió de la Xarxa d'Assessors Tecnològics

9 Gestió de la Xarxa de Vivers

10 Gestió de la Xarxa de Trampolins Tecnològics i Promoció de la gestió de la propietat industrial i intel·lectual a Cataluny

Recursos Personal del CIDEM

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Subdirecció General de Seguretat Industrial

responsable

Missió Reduir el risc d'accidentabilitat a les instal·lacions industrials i al parc de vehicles automòbils

de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents com a limitar les seves

conseqüències, procurant obtenir el màxim rendiment dels recursos públics dedicats. S'aconsegueix

vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent les bones pràctiques.

Objectius 1 Defininició del nou model de gestió en el camp de la seguretat industrial (Entitats d'Inspecció i Control)

Estratègics 2 Adaptar l'ordenació urbanística de les zones de seguretat de les indústries d'alt risc

3 Situar la seguretat industrial en el territori de la societat de la informació

Objectius 1.1 Definir el nou model de gestió en el camp de les EICs

Operatius 1.2 Definir el nou model de gestió en el camp de les ITVs

1.3 Crear l'Agència catalana de seguretat industrial

2.1 Construir un mapa de riscos per a les zones amb establiments afectats per accidents greus

3.1 Connexió telemàtica on line amb els operadors EICs i ITVs

3.2 Completar SIG d'accidents greus i crear el d'ITVs

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Entrada en vigor nou model gestió EICs Resultats Temps Desembre 2006

2 Entrada en vigor nou model gestió ITVs Resultats Temps Juliol 2007

3 Estudis pilot criteris càlcul zon.segur. OUTPUT Document 6

4 Constr.aplicació informàtica mapa risco OUTPUT Aplicació 1

5 Constr.aplicació inform.SIG accid.greus OUTPUT Aplicació 1

6 Constr.aplicació informàtica SIG ITVs OUTPUT Aplicació 1

7 Constr.aplicació informàtica per EICs OUTPUT Aplicació 1

8 Constr.aplicació informàtica per ITVs OUTPUT Aplicació 1

 

 

Activitats 1 Definició i manteniment dels sistema d'indicadors d'execució del Pla d'Actuació departamental 2005-2007

2 Desenvolupar i implantar les aplicacions informàtiques esmentades a l'apartat d'indicadors

3 Fer els estudis complementaris necessaris per desenvolupar els objectius operatius 1.1 i 1.2

4 Dissenyar una primera versió de quadre de comandament per les EICs

5 Definir una primera versió de quadre de comandament per les ITVs

6 Desenvolupar base de dades d'accidents i de gestió de guàrdies de localització.

7 Efectuar la  inspecció de mercat de productes industrials i metrològics

8 Difondre les campanyes de comunicació i sensibilització relacionades amb la seguretat industrial

Recursos 38 Tècnics

Humans 39 Administratius

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Seguretat i prevenció del risc Codi: 621
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Unitat Subdirecció General d'Indústria i Observatori de Prospectiva Industrial (OPI)

responsable

Missió Impulsar la inversió empresarial a Catalunya, econòmica i tecnològicament sòlida i aportar informació de l'estat de la

indústria catalana

Objectius 1 Donar suport al disseny de les accions de política industrial de la Secretaria

Estratègics 2 Detectar i anticipar problemàtiques de caràcter competitiu de la indústria catalana (OPI)

3 Proveir informació de qualitat sobre els principals sectors de la indústria catalana

Objectius 1.1 Seguiment de l'evolució conjuntural de la indústria catalana i de la seva estructura

Operatius 2.1 Contribució al canvi de l'estructura productiva dels sectors altament exposats a competència internacional

3.1 Anàlisi estratègica i competitiva de determinats sectors i negocis de la indústria catalana (OPI)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 2 Nombre d'empreses sol·licitants d'ajut Resultats Valor absolut 920

2 3 Anàlisis estratègics sectorials (OPI) Resultats Valor absolut 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 1 Programes de foment d'inversió en recerca, desenvolupament i innovació industrial

2 2 Transferències de capital a entitats autònomes i de dret públic de la Generalitat

3 3 Informació i Anàlisi dut a terme per l'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI)

Recursos Subdirector general

Humans Responsable de l'OPI

1 cap de Servei

2 tècnics

2 administratius

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat Secretaria d'Indústria i Energia

responsable

Missió Transferència al Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Secretaria d'Indústria Codi: TI02

Programa Foment empresarial Codi: 661
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Unitat Direcció General de Relacions Laborals

responsable

Missió Vetllar pel compliment de la legislació en matèria laboral amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ocupació, tenint en

compte les condicions laborals i les que tenen a veure amb  la seguretat i salut en el treball dels treballadors i

treballadores de Catalunya, garantint la igualtat d'oportunitats per als col·lectius més desfavorits.

Objectius 1 Aconseguir sistema d'informació per anàlisi de pràctiques preventives que orienti les actuacions.

Estratègics 2 Millorar i controlar la prevenció de RL i aconseguir millors conductes

3 Reducció de la temporalitat en la contractació laboral a Catalunya,

4 Millora real igualtat d'oportunitats en l'accés i en les condicions de treball

5 Consolidar un marc estable de les relacions laborals a Catalunya.

Objectius 1.1 Elaborar el sistema d'indicadors.

Operatius 1.2 Crear i desenvolupar el registre de modalitats preventives de les empreses

1.3 Desenvolupar un programa de millora dels sistemes de comunicació d'accidents i malalties.

2.1 Desenvolupar actuacions de sensibilització, participació ciudadana i formació en matèria preven.

2.2 Impulsar la integració de la prevenció a l'empresa i l'adequació d'equipaments

2.3 Desenvolupar les funcions d'assessorament tècnic i inspectores dels CSCST.

3.1 Promoure que les empreses augmentin el nombre de contractes estables.

4.1 4.2 Impulsar l#establiment de mesures que permetin la reorganització dels temps i la conciliació

4.2 Incrementar la presència de dones en sectors i activitats on estiguin subrepresentades.

5.1 Millorar i racionalitzar la participació i el diàleg social

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Taxa de temporalitat Resultats Percentatge 23%

2 Índex de rotació Resultats Proporció 3,5

3 Índex de sinistralitat Resultats Tant per 100000 6200

4 contractes a dones en activ.sotsrepres. Resultats Percentatge 30%

5 Núm. contractes a disminuïts Resultats Número 6200

 

 

 

 

 

Activitats 1 Dissenyar el sistema de registre

2 Millorar el sistema de comunicació d'accidents

3 Realitzar campanyes específiques sobre riscos i bones pràctiques

4 Identificar les necessitats formatives en prevenció de riscos laborals.

5 Definir prioritats d'inspecció en funció dels sectors productius en matèria d'igualtat i prevenció

6 Establir prioritats en les actuacions formatives (internes i externes)

7 Analitzar la temporalitat i rotació per establir els sectors i empreses on actuar i vies d'actuació

8 Dissenyar i executar el Pla de reducció temporalitat.

9 Anàlisi i difusió  de les relacions laborals amb perspectiva de gènere

10 Mantenir ajuts i reconeixement a empreses incorporin la perspectiva de gènere en RL.

11 Creació d'eines i difusió bones pràctiques que afavoreixin la igualtat d'oportunitats.

12 Mantenir i incrementar continguts web Departament en relacions laborals, seguretat i salut.

13 Consolidar el Consell de Relacions Laborals, la Comissió Convenis Col·lectius i el diàleg social.

Recursos 425 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General de Relacions Laborals Codi: TI03

Programa Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals Codi: 336
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Unitat Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació

responsable

Missió Transferència a l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció general d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació

responsable

Missió Professionalitzar els serveis de la Direcció General

Objectius 1 Aconseguir que el personal de la Direcció General pugui respondre a les necessitats de servei vinculades a les seves tasques

Estratègics

Objectius 1.1 Afavorir la qualitat del treball en el Departament de Treball i Indústria per poder donar un millor servei al ciutadà

Operatius 1.2 Millorar el nivell de coneixement del personal per garantir un millor servei al ciutadà

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cursos en l'àmbit de l'econ. coop. OUTPUT nombre 3

2 Nivell de participació del personal OUTPUT Percentatge 80%

3 Cursos en funcions administratives OUTPUT nombre 5

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar cursos d'economia cooperativa

2 Establir un pla de formació en funció del nivell de coneixements del personal de la Direcció General

3 Establir mesures encaminades a implicar i motivar el personal en la necessitat de la formació

Recursos 25 tècnics

Humans 15 administratius

7 auxiliars administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat DG Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de Comunicació integral adreçada a establir un posicionament públic del Departament.

2.2 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients tramitats telemàticament OUTPUT Percentatge 70%

2 Nombre consultes telefòniques IPFC OUTPUT Nombre 20.000

3 Assessoraments realitzats OUTPUT Nombre 10.000

4 Coneixement actuacions DG pel ciutadà OUTPUT Percentatge 90%

5 Respostes a consultes bústia ciutadà OUTPUT Percentatge 100%

6 Nombre visites web OUTPUT Nombre 20.000

7 Nombre consultes des de la web OUTPUT Nombre 15.000

8 Respostes a queixes bústia ciutadà OUTPUT Percentatge 100%

 

 

Activitats 1 Desenvolupar un pla de comunicació

2 Millorar el procés de resposta de consultes del servei al ciutadà

3 Desenvolupar i coordinar l'eix transversal en l'àmbit de l'empreneduria

4 Establir i unificar procediments en la gestió dels programes de subvenció de la Direcció General

5 Establir procediments en l'assessorament de la creació i funcionament d'empreses cooperatives i societats laborals

6 Establir un sistema àgil i operatiu en la consulta dels comptes anuals

7 Millorar la gestió dels programes de subvenció competència de la Direcció General

8 Reformulació de la web corporativa de la Direcció General

Recursos 25 tècnics

Humans 15 administratius

7 auxiliars administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat DG D'ECONOMIA COOPERATIVA SOCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ

responsable

Missió FOMENTAR L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL, TENINT EN COMPTE ELS COL.LECTIUS ESPECIALS,

PER INCREMENTAR L'OCUPACIÓ CATALANA

Objectius 1 Motivació per emprendre: Millorar les actituds de la societat cap a la creació dempreses i per a la percepció de crear activ

Estratègics 2 Creació d'activitat: Reorganitzar els mitjans facilitadors humans, físics i financers, per nova activitat empresarial

3 Foment de l'economia cooperativa coma a eina generadora d'ocupació

4 Aconseguir que el col.lectiu RMI percebi la prestació econòmica establerta per llei, sempre que compleixin amb les obligacion

5 Inserir laboralment els destinataris de la prestació econòmica RMI, així com els col.lectius amb especials dificultats.

Objectius 1.1 Incrementar la sensibilització per empendre

Operatius 1.2 Potenciar accions de comunicació i difusió en l'àmbit del foment de l'esperit emprenedor

2.1 Millorar les activitats de suport a la creació d'empreses

2.2 Crear la xarxa autoempresa

3.1 Crear i mantenir l'ocupació en empreses d'economia social

3.2 Recolzar la professionalització i millorar la competitivitat en empreses d'economia social

4.1 Percepció mensual dins de termini de la prestació econòmica Renda Mínima d'Inserció

5.1 Incrementar el nombre de contractes dels destinataris de la Renda Mínima Inserció i aconseguir la seva estabilització laboral

5.2 Incrementar el nombre de projectes d'autoocupació dels destinataris de la Renda Mínima d'Inserció

5.3 Incrementar els nivells formatius i la qualificació profesional

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Usuaris amb sensibilització emprendre OUTPUT número 20.000

2 Usuaris assessorats creació empreses OUTPUT número 30.000

3 Ajut a la promoció ocupació autònoma OUTPUT número 2.000

4 Empreses cooperatives creades ajuts DG OUTPUT número 140

5 Total socis coop.que han rebut ajut DG OUTPUT número 240

6 Cooperatives agràries recolz. pels danys OUTPUT número 23

7 Capitalització prestació atur bonif.quot OUTPUT número 1.300

8 Recolzament respecte als projectes ass.t OUTPUT percentatge 25%

9 Recolzament respecte als projectes inver OUTPUT percentatge 20%

10 Recolzament dels projectes creació coop. OUTPUT percentatge 95%

Activitats 1 Assesssorament en la creació d'empreses

2 Impulsa la xarxa de recursos per a emprenadors

3 Promoció de l'ocupació autònoma i altres programes de suport

4 Subvencions per al foment de l'economia social, suport a l'ocupació i millora de la competitivitat

5 Subvencions per a la bonificació de quotes a la seguretat social a perceptor de prestació per desocupació en la seva modal

6 Ajuts a les estructures representatives

7 Ajuts extraordinaris per paliar el danys ocasionats per les gelades del 2001

8 Ordenar pagaments de l'RMI

9 Subvencions per a la contractació de destinataris de la RMI

10 Subvencions a la contractació d'inseridor laborals

11 Subvencions per les mesures d'orientació professional, motivació laboral, formació ocupacional, inserció laboral.

Recursos 25 tècnics

Humans 15 Administratius

7 Auxiliars Administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Promoció de l'ocupació Codi: 332
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Unitat DG Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació

responsable

Missió Transferència a l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Subdirecció General de programes d'Autoempresa

responsable

Missió Integrar els recursos al llançament, creixement i consolidació d'empreses des dels sistemes

locals del territori, impulsant la creació i implementació d'un model participatiu, innovador,

escalable i replicable

Objectius 1 Consolidació d'activitat: Dissenyar i implementar mecanismes de suport a les micro i petites empreses facilitant productes.

Estratègics

Objectius 1.1 Suport a la posada en marxa i consolidació d'empreses

Operatius 1.2 Programes de Xarxa

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Acompanyament empreses creades Resultats Número accions Desenvolupar accions

2 Comunicació Resultats Número accions Incrementar les del 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar l'acompanyament, assessorament i sequiment a empreses creades

2 Promoure la formació en àrees concretes als nou empresaris

3 Promoure la Xarxa sèniors

4 Desenvolupar diferents recursos de suport al treballador autònom

5 Implantar les Xarxes empresarials, recursos i finançament

6 Diversos temes de comunicació en l'àmbit de sensibilització per emprendre

Recursos 6 tècnics, 5 auxiliars administratius i 1 subaltern

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat DG Economia Coop,Social i d'Autoocupació Codi: TI05

Programa Foment empresarial Codi: 661
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Unitat Direcció general d'Energia i Mines

responsable

Missió Transferència a l'Institut Català d'Energia

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secció Administrativa

responsable

Missió Donar suport a tota la Direcció General per al seu funcionament operatiu, cercant l'eficiència en les accions realitzades

i la millora contínua

Objectius 1 Millora contínua de l'eficiència en la prestació de serveis

Estratègics

Objectius 1.1 Augmentar el grau de satisfacció dels usuaris

Operatius 1.2 Agilitzar la tramitació dels expedients dels diferents Serveis de la Direcció General

1.3 Potenciar la tramitació mitjançant la pàgina web, d'expedients i gestions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número d'inspeccions realitzades Resultats Número 4000

2 Número de documents entrats al Registr Resultats Número 17000

3 Número de documents de sortida del Reg Resultats Número 26000

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió del Coneixement

2 Manteniment Informàtic

3 Compres i Serveis Generals

4 Gestió Econòmica

5 Gestió dels recursos humans

Recursos 1 tècnic

Humans 5 administratius

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Altres serveis generals Codi: 129

  223

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Subdirecció General d'Energia

responsable

Missió Promoure el desenvolupament de projectes de recerca, desenvolupament i innovació

en l'àmbit energètic a Catalunya

Objectius 1 Donar compliment al Pla d'Energia de Catalunya 2006-2015 pel que fa al Programa de Recerca i desenvolup.en l'àmbit energètic

Estratègics 2 Facilitar el desenvolupament de les línies estratègiques de R+D identificades en el Pla de l'Energia a Catalunya 2006-2015

Objectius 1.1 Identificar projectes de R+D energètica viables per al seu desenvolupament per part de les empreses del sector

Operatius 1.2 Seguir el desenvolupament dels projectes, condicionant el suport atorgat a la consecució de les fites i etapes pactades

2.1 Donar suport a aquests projectes en les fases prèvies a l'acceptació del projecte per part de les empreses interessades.

2.2 Seguir el desenvolupament dels projectes, condicionant el suport atorgat a la consecució de les fites i etapes pactades

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de projectes identificats OUTPUT Nombre de projectes 4 a 8

2 Nombre de projectes fase comercial OUTPUT Nombre de projectes 2 a 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Acord amb el Departament d'Univ., Recerca i Societat de la Infor. per a la transferència dels fons atribuits a aquesta acció

2 Definició per a cada projecte de les fites i etapes que condicionaran el suport atorgat

3 Seguiment i control dels projectes

4 Evaluació dels resultats de la convocatòria

Recursos 2 tècnics

Humans 1 administratiu

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MINES

responsable

Missió ACOMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES EN MATÈRIA

DE SEGURETAT MINERA I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA.

Objectius 1 VIGILAR LES CONDICIONS DE SEGURETAT DE LES EXPLOTACIONS MINERES

Estratègics 2 EFECTUAR VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL

Objectius 1.1 INSPECCIÓ PLA DE LABORS

Operatius 2.1 INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS RADIOACTIVES

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'inspeccions a pedreres OUTPUT Nombre 300

2 Nombre d'inspeccions a instal.lacions OUTPUT Nombre 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Posar en marxa projectes de seguretat minera finançats des del Ministeri.

2 Inspeccionar instal·lacions radioactives i RX mèdics.

3 Inspeccionar els transports de material radioactiu.

Recursos Personal tècnic: 10 persones

Humans Personal administratiu: 15 persones

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Seguretat i prevenció del risc Codi: 621
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA

responsable

Missió CONTROLAR QUE ELS CIUTADANS I LES EMPRESES DISPOSIN DE LES

DIFERENTS FONTS D'ENERGIA AMB GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT, AMB UNA

QUALITAT ADEQUADA COMPATIBLE AMB L'ENTORN  ECONÒMIC, I RESPECTANT

EL TERRITORI I EL MEDI AMBIENT. (Control Energètic)

Objectius 1 MILLORAR LA QUALITAT DELS SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS.

Estratègics

Objectius 1.1 CONTROLAR LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC, DELS HIDROCARBURS I DELS GASOS COMBUSTIBLES.

Operatius 1.2 FER EL SEGUIMENT DELS PLANS D'ACTUACIÓ DE LES DIFERENTS EMPRESES ENERGÈTIQUES.

1.3 ESTABLIR LES MESURES NORMATIVES NECESSÀRIES PER MILLORAR LA QUALITAT.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 TIEPI (Temps d'interrupció potència) Qualitat Hores 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Determinar les inversions en infraestructures necess.per assolir nivells de qualitat comparables als del nostre entorn europ.

2 Controlar les instal·lacions de la xarxa elèctrica de distribució, i la qualitat del servei elèctric

3 Controlar la qualitat de la xarxa de distribució de gas natural

4 Controlar la qualitat dels gasos combustibles i dels hidrocarburs distribuïts a les benzineres

5 Garantir l'atenció de les reclamacions dels usuaris

6 Implementar la regulació adequada a cada moment per tal de millorar la qualitat del subministrament energètic

Recursos Personal tècnic: 14 persones

Humans Personal administratiu: 9 persones

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Control i eficiència energètica Codi: 631
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA

responsable

Missió L'IMPORTANT CREIXEMENT DE LA DEMANDA D'ENERGIA D'AQUESTS DARRERS ANYS,

AIXÍ COM ELS REQUERIMENTS MÉS EXIGENTS DE QUALITAT, DE GARANTIA DE

SUBMINISTRAMENT I DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT, FAN NECESSÀRIES

NOVES INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES I L'ADEQUACIÓ DE LES ACTUALS.

Objectius 1 GARANTIR ELS SUBM.ENERG.A TOT EL TERRITORI, AL MENOR COST COMPATIBLE AMB UNA QUALITAT ADIENT RESPECTE

M.AMBIENT

Estratègics 2 IMPULSAR EL REEQUILIBRI TERRITORIAL

3 DISMINUIR L'IMPACTE AMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ EXISTENTS

Objectius 1.1 FACILITAR LA CONSTRUCCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ, I DE GASODUCTES

Operatius 1.2 FACILITAR LA CONSTR.DE SUBESTACIONS ELÈCTR.DE DISTRIBUCIÓ, DE LÍNIES DE MITJANA TENSIÓ,I XARXES DE GAS

2.1 AUGMENTAR LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER IMPULSAR L'ELECTRIFICACIÓ I GASIFICACIÓ RURAL

3.1 DESENV.PLA CONJUNT AMB ELS MUNICIPIS DE CATALUNYA DE SOTERRAMENT O DESPLAÇ.DE LÍNIES ELÈCTR.ALTA TENSIÓ.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nº de subestacions elèctr.posades servei OUTPUT Número 16

2 Nº d'actuacions PERC i PLEGAC OUTPUT Número 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Participar en els Plans de gasificació dels municipis de Catalunya

2 Participar en els Plans de millora del Servei Elèctric

3 Recolzar els Plans d'implantació de subestacions elèctriques de transformació, i de les seves infraestructures derivades

4 Analitzar i estudiar propostes de noves infraestructures o canvis en les actuals

5 Recolzar els projectes d'extensió de l'electrificació i la gasificació rural (subvencions PLA Elect.Rural i Pla Gasificació)

6 Desenvolupar la segona fase dels estudis de soterrament o desplaçament de línies elèctriques d'alta tensió.

Recursos Personal tècnic: 14 persones

Humans Personal administratiu: 9 persones

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Infraestructures energètiques Codi: 632
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Unitat Direcció general d'Energia i Mines

responsable

Missió Aconseguir la màxima implantació de les energies renovables a Catalunya, tenint en compte el seu potencial i

l'estat actual i futur de les tecnologies d'aprofitament, procurant obtenir el màxim rendiment dels recursos públics dedicats

Objectius 1 Posar en funcionament 260,9 MW de nova potència de generació elèctrica

Estratègics 2 Aconseguir un augment de 70,6 ktep del consum d'energies renovables

Objectius 1.1 Incrementar la potència elèctrica de les instal·lacions eòliques

Operatius 1.2 Incrementar la potència elèctrica en instal·lacions solars fotovoltaiques

1.3 Incrementar la potència elèctrica instal·lada en aprofitaments hidroelèctrics

2.1 Incrementar els aprofitaments solars tèrmics

2.2 Incrementar la utilització de biocombustibles

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Potència eòlica Resultats MW 200

2 Potència solar fotovoltaica Resultats MWp 3,1

3 Superfície de col·lectors solars tèrm Resultats m2 73.000

4 Potència hidroelèctrica Resultats MW 32,9

5 Consum de biocombustibles Resultats ktep 51,9

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoció d'instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables

2 Nova legislació i normativa referent a les energies renovables

3 Gestió de subvencions per a projectes d'aprofitament d'energies renovables

4 Difusió i conscienciació sobre els avantatgers de les energies renovables

5 Impuls a la recerca i el desenvolupament de tecnologies d'aprofitament de les energies renovables

6 Foment al desenvolupament del sector industrial de els energies renovables a Catalunya

Recursos 8 Tècnics

Humans 2 Administratius

(Sense aplicar personal d'estructura)

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Direcció General d'Energia i Mines Codi: TI09

Programa Foment de les energies renovables Codi: 633
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DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM

Codi Servei                                                                                                                                        
CO01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
CO03 Direcció General de Comerç
CO04 Direcció General de Turisme



Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Dirigir els serveis generals, els serveis territorials, les persones que hi són adscrites,i coordinar les direccions generals

i les entitats del Departament per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans i empreses, i clients interns, tot

optimitzant-ne la seva eficàcia i eficiència.

Objectius 1 Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball

Estratègics 2 Racionalitzar els recursos generals

3 Gestionar els espais de treball (estructura, manteniment i serveis)

4 Millorar l'assistència a les unitats del Departament

5 Impulsar la normalització lingüística

Objectius 1.1 Promoure l'avaluació i el desenvolupament dels RRHH del Departament

Operatius 1.2 Incrementar la qualitat en l'organització: identificar processos i prioritzar actuacions

1.3 Planificar les condicions de salut i seguretat laborals

2.1 Incrementar l'ús de les TIC

2.2 Desenvolupar aplicatius de tramitació i gestió de processos

3.1 Racionalitzar la ubicació de diferents serveis

3.2 Adoptar criteris d'estalvi energètic i medioambientals en la gestió del patrimoni immoble

4.1 Implantar un sistema d'indicadors de coneixement sectorial dels àmbits d'actuació del Departament

4.2 Mantenir el sistema d'indicadors de gestió interna del Departament

5.1 Elaborar materials de suport i foment de la normalització lingüística en establiments d'atenció al públic

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Reducció de dèficits formatius Resultats % 20%

2 Nombre d'actuacions de millora qualitat Resultats actuacions 4

3 Nombre de llocs de treball analitzats Resultats llocs de treball 50

4 Nombre de processos informatitzats Resultats processos 3

5 Nombre de persones reagrupades en edific Resultats persones 110

6 Estalvi de costos energètics Resultats % 4%

7 Creació bdd d'indicadors dels serveis Resultats Data 4t. trimestre 2006

8 Creació aplicatiu de gestió d'indicadors Resultats Data 4t. trimestre 2006

9 Nombre publicacions normalització lingüí Resultats publicacions 2

 

Activitats 1 Formular i aplicar el Pla anual de Formació

2 Incrementar la formació de càrrecs directius i intermitjos

3 Reduir els dèficits formatius (persones que no es formen)

4 Elaborar i implementar el Pla de millora de Recursos Humans

5 Promoure l'actuació de grups de millora com a eina de formació i qualitat

6 Elaborar un catàleg de processos

7 Identificar procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manuals de processos)

8 Elaborar un quadre de planificació d'actuacions preventives

9 Unificar dependències d'unitats disperses en diferents edificis

10 Elaborar una carta d'espais com instrument per aconseguir resultats,incrementar la productivitat i benestar dels treballadors

11 Desenvolupar l'aplicació de tramitació i gestió del Registre de turisme de Catalunya

12 Implantar una base de dades d'indicadors dels serveis

13 Automatitzar la comunicació amb les diferents unitats per facilitar l'actualització del sistema d'indicadors d'acció de gover

Recursos Alts càrrecs i eventuals: 11

Humans Subdirectors generals i Caps de servei: 9

Seccions i Responsables A/B: 24

Titulats i tècnics superiors, Diplomats i cos de gestió: 33

Negociats, Responsables C/D, Grup C, Grup D i Grup E: 137

Laborals: 11

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: CO01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Dirigir les polítiques necessàries per tal de garantir els drets de les persones consumidores i usuàries i potenciar el model

de consum com a element de competitivitat i qualitat de vida

Objectius 1 Transferència a l'Agència Catalana del Consum per a ordenació, control i informació sobre el consum

Estratègics

Objectius 1.1 Transferència a l'Agència Catalana del Consum per a ordenació, control i informació sobre el consum

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Transferència a l'Agència Catalana del Consum per a ordenació, control i informació sobre el consum

Recursos

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: CO01

Programa Ordenació, control i informació sobre el consum Codi: 461
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Dirigir les polítiques necessàries per tal de garantir els drets de les persones consumidores i usuàries i potenciar el model

de consum com a element de comptetivitat i qualitat de vida

Objectius 1 Transferència a l'Agència Catalana de Consum per recerca en matèria de consum

Estratègics

Objectius 1.1 Transferència a l'Agència Catalana de Consum per recerca en matèria de consum

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Transferència a l'Agència Catalana de Consum per recerca en matèria de consum

Recursos

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: CO01

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Gabinet del Conseller i Secretaria General

responsable

Missió Dirigir els serveis generals i coordinar les direccions generals i les entitats adscrites al Departament per tal de prestar

un servei de qualitat als ciutadans i empreses, tot optimitzant-ne la seva eficàcia i eficiència.

Objectius 1 Impulsar la identificació internacional de Catalunya com a gener. de prod. vinculats a la moda i el disseny

Estratègics

Objectius 1.1 Ampliació de l'àmbit econòmic implicat en la promoció de la moda

Operatius 1.2 Incorporar la internacionalització com un objectiu prioritari de la promoció de la moda

1.3 Consolidar Catalunya i Barcelona com a centre de referència per a nous valors emergents en la moda i el disseny

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nivell d'execució pressupostària INPUT % 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar un nou model d'actuacions promocionals

2 Reformular l'estructura de suport a salons i desfilades

3 Integrar els sectors econòmics en l'organització i finançament d'inversions

4 Reposicionar internacionalment els esdeveniments relacionats amb la moda a Catalunya

5 Coordinar les actuacions amb altres esdeveniments internacionals que poden tenir interès amb Catalunya

6 Fomentar la presència d'empreses i dissenyadors catalans en els esdeveniments internacionals més rellevants

7 Garantir esdeveniments específics de promoció de la moda adreçats a nous dissenyadors

8 Facilitar instruments de trànsit formació-indústria per a nous dissenyadors

9 Desenvolupar un programa de beques internacionals per a nous valors

10 Crear un premi de prestigi internacional per a creadors emergents

Recursos El personal que dur a terme aquest programa és el relacionat en el programa 121

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: CO01

Programa Internacional., prom. i foment del comerç exterior Codi: 642
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Unitat Direcció General de Comerç

responsable

Missió Potenciar el model català de comerç de la petita i mitjana empresa comercial, en trama urbana, que vertebra els pobles i

ciutats de Catalunya i l'activitat firal.

Objectius 1 Configurar un marc normatiu adequat

Estratègics 2 Millorar l'urbanisme comercial i les estructures comercials col·lectives

3 Potenciar la competitivitat de les empreses, tant a nivell individual com col·lectivament

4 Fomentar i millorar l'activitat firal

Objectius 1.1 Completar el marc normatiu i garantir-ne el compliment

Operatius 2.1 Divulgar el model de comerç urbà de la petita i mitjana empresa i la seva funció econòmica i social

2.2 Promoure millora de l'urb.comercial,mercats municipals,zones de vianants i accessos i aparcaments als eixos comercials urbans

2.3 Impulsar els centres comercials urbans a cel obert

3.1 Impulsar la definició de models d'èxit a nivell territorial i la seva implementació

3.3 Impulsar iniciatives d'agrup.d'empreses per millorar la capacitat de compra,imatge, estrategies, i logistica de distribució

4.1 Donar suport al desenvolupament dels recintes firals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Actuacions directament realitzades Resultats Actes 300

2 Llicències comercials tramit,atorg i den Resultats Resolucions 12

3 Informes emesos sobre el grau d'implanta Resultats Informes 230

4 Informes adequació comer.plan.urbanístic Resultats Informes 225

5 Tramitació programes orientació equip Resultats Resolucions 7

6 Recerca elab.Llibre Blanc Concent.Empres Resultats Actuacions 5.800

7 Aportacions a recintes firals INPUT Euros 10.337.200

 

 

 

Activitats 1 Aprovació d'un nou Pla Territorial Sectorial dels Equipaments Comercials

2 Elaboració del llibre blanc sobre la concentració empresarial en el sector de la distribució: nova elaboració de l'equipament

3 Cooperació amb les Cambres de Comerç per al desenvolupament d'actuacions de suport a l'empresa comercial

4 Campanya de comunicació per a divulgar la importància i la qualitat del model de comerç urbà

5 Convocatòria d'ajuts en matèria de dinamització comercial

6 Elaboració Llibre Blanc Concentració Empresarial

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Subdirectors generals i Caps de servei: 6

Secció i Responsables A/B: 11

Titulats i Tècnics superiors: 13

Negociats, Responsables C/D, Grup C, Grup D i Grup E: 23

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Direcció General de Comerç Codi: CO03

Programa Ordenació i promoció comercial Codi: 641
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Unitat Direcció General de Comerç

responsable

Missió Promoure la internacionalització de les empreses catalanes i potenciar la formació en comerç exterior

Objectius 1 Transferència al COPCA per a internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Estratègics

Objectius 1.1 Transferència al COPCA per a internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Transferència al COPCA per a internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Recursos

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Direcció General de Comerç Codi: CO03

Programa Internacional., prom. i foment del comerç exterior Codi: 642
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Unitat Direcció General de Turisme

responsable

Missió Donar suport a les actuacions que realitza el Patronat de la Muntanya de Montserrat en matèria de millora turística

Objectius 1 Transferència al Patronat de la Muntanya de Montserrat

Estratègics

Objectius 1.1 Transferència al Patronat de la Muntanya de Montserrat

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Transferència al Patronat de la Muntanya de Montserrat

Recursos

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Direcció General de Turisme Codi: CO04

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General de Turisme

responsable

Missió Reconeixement i projecció internacional de Catalunya com una marca pròpia, per mitjà del Consorci Turisme de Catalunya

Objectius 1 Aconseguir el posicionament de la marca Catalunya en els mercats turístics estatal i internacional

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar les activitats dels centres de Turisme de Catalunya a l'estranger.

Operatius 1.2 Incrementar les accions de promoció en els principals mercats emissors.

1.3 Incrementar la presència de Catalunya a través de les TIC.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de plans d'acció Resultats Plans d'acció 3

2 Presència a noves Fires Resultats Fires 11

3 Creació del portal de Turisme Resultats Data 4t. trimestre 2006

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Definir un pla d'acció per a cadascuna de les oficines creades el 2005.

2 Assistència a noves fires turístiques.

3 Crear el portal de turisme.

Recursos Grup A: 23

Humans Grup B: 32

Grup C: 13

Grup D: 3

(Nota: Aquest personal és personal propi del Consorci Turisme de Catalunya)

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Direcció General de Turisme Codi: CO04

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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Unitat Direcció General de Turisme

responsable

Missió Avançar cap a l'estructuració de Catalunya  com una destinació turística competitiva, sostenible, equilibrada territorialment

 i de qualitat

Objectius 1 Millorar l'oferta turística

Estratègics 2 Millorar el coneixement del sector turístic

3 Fomentar la innovació, la qualitat i la professionalitat

4 Millorar la regulació del sector i el compliment normatiu

Objectius 1.1 Incentivar la creació de nous productes, d'empreses i de serveis

Operatius 1.2 Millorar la qualitat dels serveis

1.3 Incrementar i millorar la catalogació i senyalització de les grans rutes turístiques

2.1 Incrementar el coneixement del sector, investigant àrees poc conegudes

2.2 Mantenir les operacions estadístiques vigents i incrementar la base informativa

3.1 Creació d'un sistema d'assessorament a les PIMES turístiques

3.2 Dissenyar i provar del sistema d'assessorament a les PIMES turístiques

3.3 Difondre la cultura de la innovació al sector turístic

4.1 Revisar la Llei de Turisme 13/2002 i actualitzar els reglaments

4.2 Colaborar en la informatizació de la Inspecció, el Registre i el Procediment

4.3 Mantenir l'activitat inspectora i de disciplina turística a nivell de 2005

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nous establiments d'allotjament del Pla OUTPUT Establiments 20

2 Noves instal·lacions OUTPUT Instal.lacions 15

3 Projectes de recerca aplicada OUTPUT Projectes 7

4 Informes i resultats d'operacions estadí OUTPUT Informes 8

5 Prova pilot assessorament a dos sectors OUTPUT Proves 2

6 Habilitació guies de turisme OUTPUT Hores lectives 100

7 Jornades de les Oficines de Turisme de l OUTPUT Assistents 100

8 Convenis i subvencions a Oficines de la OUTPUT Convenis i subv. 135

 

 

Activitats 1 Plans de cooperació i dinamització del producte turístic

2 Ajuts a  la modernització d'allotjaments i creació d'empreses

3 Creació de les grans rutes turístiques i gestió de la instal·lació de histotops

4 Creació i seguiment del Programa Nacional de Recerca Turística

5 Signatura de convenis i contractes per a l'elaboració de les operacions estadístiques

6 Cursos i jornades de formació per la innovació, la qualitat i la professionalitat

7 Reunions i consultes als diferents agents per a la redacció de la normativa

8 Coordinació amb l'adjudicatari del sistema informàtic d'Inspecció, Registre i Procediment

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Subdirectors generals i Caps de servei: 5

Seccions i Responsables A/B: 15

Titulats i tècnics superiors, Diplomats i cos de gestió: 17

Negociats, Responsables C/D, Grup C, Grup D i Grup E: 32

Laborals: 4

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Direcció General de Turisme Codi: CO04

Programa Ordenació i millora de les infra. i est. turístics Codi: 652
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DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA

Codi Servei                                                                                                                                        
BE01 Gabinet Conseller/a i Secretaria General
BE05 Secretaria de Famílies i d'Infància
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència
BE07 Secretaria per a la Immigració
BE08 DG Actuacions Comunitàries i Cíviques



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans i materials del Departament i de les entitats que en depenen

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos del Departament i de les entitats que hi té adscrites

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de les diferents unitats orgàniques per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics del Departament

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

2.2 Executar les inversions previstes i en el termini previst

3.1 Millorar la qualit.de l'at.al ciutadà mitjançant una inf. més accesib. i entenedora (at.telef. i personal, web Dep.,impresos)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Personal total del Departament INPUT Persones 1.837

2 Contractes de personal formalitzats INPUT Expedients 9.415

3 Projectes d'inversió pròpia tramitats INPUT Expedients 560

4 Percentatge d'execució del pressupost Resultats Euros 100%

5 Expedients de contractació tramitats INPUT Expedients 782

6 Usuaris interns de serveis informàtics INPUT Persones 2.250

7 Inspeccions de serveis socials OUTPUT Expedients 3.300

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els recursos humans del Departament

2 Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments del Departament

3 Coordinar els serveis de règim interior del Departament

4 Coordinar la gestió econòmica del Departament

5 Assessorar jurídicament els òrgans i unitats del Departament

6 Inspeccionar els centres, serveis i establiments de serveis socials

7 Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament, manteniment, ...

8 Elaborar estudis tècnics per a prioritzar polítiques de benestar social

9 Alinear les tecnologies de la informació i les comuncacions amb els objectius del Departament

10 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relaciones amb aquest programa

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base al percentatge de despesa d'aquest programa es

Humans pot considerar que el personal que es destina aquest progra són 410 persones: 3 alts càrrecs, 145 del grup A, 75 del grup B,

85 del grup C, 77 del grup D i 25 del grup E

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei de Recursos Humans (Àrea de Formació)

responsable

Missió Oferir la formació requerida pels treballadors públics a fi de promoure el seu desenvolupament personal

i professional i facilitar l'adaptació als canvis ocasionats per les noves tecnologies

Objectius 1 Promoure la formació dels treballadors públics

Estratègics 2 Adaptar els treballadors públics als canvis ocasionats per les noves tecnologies

Objectius 1.1 Ampliar els temes inclosos en les activitats formatives

Operatius 1.2 Mantenir l'oferta d'activitats formatives

2.1 Executar les inversions previstes i en el termini previst

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats previstes al Pla de Formació INPUT Activitats 135

2 Persones assistents activitats formativ. OUTPUT Persones 1.473

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar i executar el Pla de Formació del Departament de Benestar i Família

2 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos El personal de l'Àrea de Formació són:

Humans Grup A: 2

Grup C: 1

Grup D: 1

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Àrea de Coordinació de Programes Estratègics

responsable

Missió Vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors públics fent activitats que promoguin la seguretat,

la higiene, la salut i es millorin les condicions de treball

Objectius 1 Promoure i integrar la cultura preventiva

Estratègics 2 Vigilar la salut

Objectius 1.1 Realitzar campanyes de promoció de la salut

Operatius 1.2 Organitzar cursos com a mesures correctores derivades de les avaluacions

1.3 Implantar protocols i guies, i millorar la comunicació per difondre la prevenció

2.1 Realitzar exàmens mèdics

2.2 Reduir els efectes nocius del tabac

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Exàmens mèdics previstos INPUT Persones 400

2 Vacunacions previstes INPUT Persones 100

3 Cursos previstos INPUT Cursos 20

4 Grups de cessació tabàquica INPUT Persones 2

5 Treballadors per grup cessació INPUT Persones 10

 

 

 

 

 

Activitats 1 Avaluar els riscos i fer el seguiment de l'execució de les mesures preventives

2 Elaborar el Pla de Prevenció dels riscos laborals

3 Elaborar el Pla de Formació

4 Implantar i mantenir els plans d'emergència dels centres

5 Avaluar els riscos psicosocials i riscos ergonòmics

6 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos El personal de l'Àrea de Coordinació de Programes estratègics són:

Humans Grup A: 2

Grup B: 2

Grup C: 1

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Pensions i prestacions assistencials Codi: 311
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Atenció social primària Codi: 312
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Subministrar els immobles necessaris per a les actuacions d'atenció a les famílies, a la infància i a l'adolescència

Objectius 1 Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir els lloguers vigents actualitzats

Operatius 1.2 Disposar d'informació sobre el mercat per a noves actuacions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Immobles llogats INPUT Immobles 11

2 Equipaments en immobles propis INPUT Equipaments 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar les gestions adients per mantenir els lloguers actuals

2 Realitzar les gestions adients per llogar els nous immobles necessaris

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base al percentatge de despesa que es destina a aquest

Humans programa, es pot considerar que el personal d'aquest programa són 5 persones: 2 del grup A, 1 del grup B, 1 del grup C i

1 del grup D.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Atenció a les fam., a la infància i a l'adolesc. Codi: 313
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Mantenir els immobles necessaris per a les actuacions d'atenció a la gent gran amb dependències

Objectius 1 Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir els immobles necessaris

Operatius 1.2 Disposar d'informació sobre el mercat per a noves actuacions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Immobles propis INPUT Immobles 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles

2 Realitzar les gestions adients pels nous immobles necessaris

3 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considerar estructura, en base al percentatge de despesa destinada a aquest programa

Humans es pot considerar que es dedica 1 persona del grup A

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Atenció a la gent gran amb dependència Codi: 315
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat SECRETARIA GENERAL

responsable

Missió Subministrar els immobles necessaris i mantenir els centres i els serveis d'atenció a persones amb discapacitat

Objectius 1 Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions

Estratègics 2 Mantenir els centres i els serveis d'atenció a persones amb discapacitats

Objectius 1.1 Mantenir els lloguers vigents actualitzats

Operatius 1.2 Disposar d'informació sobre el mercat per a noves actuacions

2.1 Mantenir els centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitats

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Immobles llogats INPUT Immobles 1

2 Immobles propis INPUT Immobles 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar les gestions adients per mantenir els lloguers actuals

2 Realitzar les gestions adients per mantenir els immobles propis

3 Realitzar les gestions adients per a obtenir els nous immobles necessaris

4 Mantenir els centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitats

5 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos Personal dels Centres d'Atenció a Discapacitats

Humans Grup A: 53

Grup B: 54

Grup C: 3

Grup D: 23

Grup E: 11

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Atenció a les persones amb discapacitats Codi: 316
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Gabinet d'Estudis i Planificació

responsable

Missió Millorar la qualitat de l'atenció als ciutadans que es presta des dels sereveis socials, mitjançant la formació dels profes-

sionals, i alhora contribuir a afavorir el desenvolupament personal i professional de les persones que formen part d'aquests

serveis.

Objectius 1 Impulsar l'oferta de formació continuada adreçada als professionals de l'àmbit dels serveis socials.

Estratègics 2 Potenciar l'oferta formativa en matèria de serveis socials i adequar-la a les necessitats dels professionals i dels ciutadans

Objectius 1.1 Incrementar el nombre d'hores anuals de formació impartida, en les diferents modalitats del programa.

Operatius 1.2 Incrementar el nombre de cursos en l'àmbit dels serveis socials

2.1 Incrementar el nombre de sol·licituds.

2.2 Incrementar el nombre anual de professionals assistents a les activitats formatives.

2.3 Incrementar el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en relació al Programa.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Professionals dedicats INPUT Persones 5

2 Hores dedicació/any dels professionals INPUT Hores 6.930

3 Cursos previstos INPUT Cursos 140

4 Hores de formació impartida INPUT Hores 2.700

5 Sol·licituds d'assistència previstes INPUT Sol·licituds 4.500

6 Assistents a cursos OUTPUT Persones 3.500

7 Grau de satisfacció dels alumnes Qualitat Escala de valoració Mitjana de 4,25

 

 

 

Activitats 1 Detectar les necessitats formatives

2 Elaborar el disseny del programa.

3 Preparar i realitzar la difusió del programa.

4 Gestionar el programa.

5 Elaborar i difondre la memòria d'activitats.

6 Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base a la despesa destinada a aquest programa es pot

Humans considerar que es dediquen 6 persones: 1 del grup A, 1 del grup B, 2 del grup C, 1 del grup D i 1 del grup E.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Personal d'atenció social Codi: 319
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Subministrar i mantenir els immobles necessaris per a serveis a la comunitat, i ajudar les entitas i les persones que presten

serveis a la comunitat

Objectius 1 Disposar dels immobles necessaris per aquestes actuacions

Estratègics 2 Ajudar les entitats i les persones que fomenten el civisme i presten serveis a la comunitat

Objectius 1.1 Mantenir els immobles propies els lloguers vigents actualitzats

Operatius 2.1 Subvencionar actuacions de despesa corrent de persones i entitats que presten serveis a la comunitat

2.2 Subvencionar actuacions d'inversió de persones i entitats que presten serveis a la comunitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Immobles llogats INPUT Immobles 4

2 Equipaments en immobles propis INPUT Equipaments 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar les gestions adients per mantenir els lloguers actuals

2 Donar suport a persones i entitats que presten serveis a la comunitat

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base a la despesa destinada a aquest programa es

Humans pot considerar que es dediquen 45 persones: 3 del grup A, 1 del grup B, 5 del grup C, 30 del grup D i 6 del grup E.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Serveis a la comunitat Codi: 323
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Aportar a l'ICASS els recursos necessaris per a finançar les seves despeses

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Gabinet Conseller/a i Secretaria General Codi: BE01

Programa Polítiques d'igualtat en  l'àmbit de l'ocupació Codi: 333
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria de Famílies i d'Infància

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics de la Secretaria

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Secretaria

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de la Secretaria per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Secretaria

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

3.1 Millorar la qualitat de l'atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries de subvencions publicades INPUT Expedients 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificar l'actuació de la Secretaria

2 Coordinar el personal adscrit a la Secretaria

3 Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE05

4 Facilitar la informació requerida

5 Aportar a l'ICAA els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos Alts càrrecs: 1 al 1%

Humans Grup A: 1

Grup B: 0

Grup C: 1

Grup D: 0

Grup E: 1

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Secretaria de Famílies i d'Infància Codi: BE05

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria de Famílies i d'Infància

responsable

Missió Afavorir la qualitat de vida de les famílies i dels seus fills, tant des de línies que donen suport social i econòmic al

conjunt de la població, com des de línies d'interès social destinades a col·lectius de risc social.

Objectius 1 Protegir econòmicament les famílies amb infants i fomentar els serveis de suport

Estratègics 2 Prevenir i eradicar la violència de gènere i familiar.

Objectius 1.1 Incrementar el nombre i l'import de les prestacions econòmiques per fills a càrrec de 0 a 3 anys

Operatius 1.2 Incrementar els serveis de suport a les famílies.

1.3 Assolir la ràtio d'1 Servei d'Atenció a les Famílies (SAF) per cada 50.000 habitants.

2.1 Obrir una nova casa d'acollida per a dones víctimes de violència domèstica.

2.2 Obrir 3 nous centres d'atenció especialitzada per a dones víctimes de violència domèstica.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Beneficiaris prestacions fills a càrrec OUTPUT Persones 400.000

2 Cases acollida i centres atenció a dones INPUT Immobles 10

3 Noves cases d'acollida per a dones INPUT Immobles 1

4 Nous centres d'atenció a dones INPUT Immobles 3

5 Ràtio SAF/població Eficiència SAF/població 1/50.000 hab.

 

 

 

 

 

Activitats 1 Aplicar el Decret de prestacions econòmiques i ajuts a famílies.

2 Seguiment de la formació realitzada a pares i mares.

3 Elaborar el Pla Estratègic sobre les polítiques del temps i de conciliació de la vida laboral i familiar.

4 Elaborar i desenvolupar el Pla d'acció contra la violència domèstica.

5 Implementar el Programa per l'abordatge integral de les violències contra les dones i els seus fills.

6 Mantenir i posar en funcionament nous centres d'intervenció especialitzada

7 Aportar a l'ICAA els recursos necessaris per a finançar les seves despeses relacionades amb aquest programa

Recursos Alts càrrecs: 1 al 99%

Humans Grup A: 15

Grup B: 3

Grup C: 14

Grup D: 13

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Secretaria de Famílies i d'Infància Codi: BE05

Programa Atenció a les fam., a la infància i a l'adolesc. Codi: 313
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Unitat Direcció Genral d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics de la Direcció General

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Direcció General

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de la Direcció General per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòpmics de la Direcció General

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

3.1 Millorar la qualitat de l'atenció al ciutadà mitjançant una informació més accesible i entenedora

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries de subvencions publicades INPUT Expedients 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificar l'actuació de la Direcció General

2 Coordinar el personal adscrit a la Direcció General

3 Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE06

4 Facilitar la informació requerida

Recursos Alt càrrec: 1 al 10%

Humans Grup A: 10

Grup B: 35

Grup C: 3

Grup D: 10

Grup E: 2

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat DG Atenció a la Infància i Adolescència Codi: BE06

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General d'Atenció a la Infancia i a l'Adolescència

responsable

Missió Promoure el benestar dels infants i adolescents, amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal ple,

especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars i comunitaris tenen un alt risc social.

Objectius 1 Orientar, diagnosticar i avaluar els infants i adolescents amb alt risc social i fer el seguiment de les mesures de protecció

Estratègics 2 Acollir immediatament els menors, estudiar la seva situació personal i familiar i proposar les mesures adients a la mateixa.

3 Atendre als menors immigrants que arriben a Catalunya amb el manteniment i millora de recursos especialitzats

Objectius 1.1 Dotar als Equips d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA) d'un servei més

Operatius 1.2 Incrementar en 4 els professionals dels EAIA

2.1 Incrementar en 110 noves places els centres residencials i centrs d'acolliment per a infants i adolescents en risc social

2.2 Assolir el 95% de l'ocupació dels centres.

3.1 Incrementar amb noves places el serveis de primera acollida per menors immigrants

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Equips EAIA INPUT Equips 45

2 Professionals dels EAIA INPUT Persones 242

3 Infants i adolescents atesos pels EAIA OUTPUT Persones 9.154

4 Places centres residencials i acolliment OUTPUT Places 1.898

5 Ràtio d'ocupació centres residencials Eficiència Pl.ocupades/pl.total 95%

6 Trucades al Telèfon de la Infàn. OUTPUT Trucades 550-600 mensuals

7 Ajuts a famílies per infants acollits OUTPUT Persones 2.800

8 Joves acollits Pla per a majors 18 anys OUTPUT Persones 350

9 Infants atesos pel servei d'urgències OUTPUT Persones 410 mensuals

 

Activitats 1 Seguir i valorar els infants i adolescents en situació de risc mitjançant els EAIA que es troben territorialitzats

2 Acollir i atendre les necessitats bàsiques i educatives dels menors tutelats a través dels equipaments públics

3 Donar suport i atenció als joves majors de 18 anys extutelats en el seu procés d'inserció sociolaboral

4 Donar atenció especialitzada als menors immigrants no acompanyats que arriben a Catalunya

Recursos Alt càrrec: 1 al 90%

Humans Grup A: 96

Grup B: 387

Grup C: 37

Grup D: 113

GRUP E: 46

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat DG Atenció a la Infància i Adolescència Codi: BE06

Programa Atenció a les fam., a la infància i a l'adolesc. Codi: 313
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Unitat Secretaria per a la Immigració

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans  humans, materials i econòmics de la Secretaria

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Secretaria

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de la Secretaria per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Secretaria

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

3.1 Millorar la qualitat de l'atenció al ciutadà mitjançant una informació més accesible i entenedora

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries de subvencions publicades INPUT Expedients 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificar l'actuació de la Secretaria

2 Coordinar el personal adscrit a la Secretaria

3 Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE07

4 Facilitar la informació requerida

Recursos Alts càrrecs: 1 al 10%

Humans Grup A: 2

Grup B: 0

Grup C: 1

Grup D: 0

Grup E: 0

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Secretaria per a la Immigració Codi: BE07

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria per a la Immigració

responsable

Missió Mantenir la cohesió social integrant la població immigrant estrangera a Catalunya des dels diferents àmbits de la vida de les

persones mitjançant polítiques integrals que permetin donar una resposta ajustada a la diversitat i a l'increment interanual

d'aquesta població. Aquests polítques d'integració han de basarse en la coordinació de les actuacions de les diferents insti-

tucions i entitats que interactuin en un territori, a partir d'un sistema d'acollida coordinat.

Objectius 1 Donar suport econòmic a les administracions locals, entitats i associacions de l'àmbit de la immigració

Estratègics 2 Establir un sistema d'acollida

3 Millorar en educació i en l'ús de la llengua catalana i millorar la insercioó social i laboral

4 Establir una xarxa per l'habitatge d'acollida per als temporers durant la seva estada

5 Incentivar la participació de l'Administració local en els allotjaments per a treballadors temporers

Objectius 1.1 Incrementar el suport econòmic de les administracions locals, entitats i associacions en un 20,5%

Operatius 1.2 Incrementar el nombre de convenis amb universitats en un 66%

2.1 Incrementar les places en habitatges d'acollida en un 100%

2.2 Incrementar un 10% la despesa destinada al programa d'atenció a la immigració

3.1 Mantenir el 100% de la despesa en educació

3.2 Incrementar el nombre d'alumnes a cursos de català un 14,5%

3.3 Incrementar la despesa en polítiques d'ocupació en un 4%

4.1 Mantenir els allotjaments individuals a temporers

4.2 Incrementar en un 20,8% les places d'allotjaments col·lectius per a temporers

5.1 Incrementar el nombre d'allotjaments col·lectius proporcionats pels ajuntaments en un 10%

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convenis amb universitats INPUT Expedients 8

2 Habitatges d'acollida INPUT Immobles 15

3 Alumnes dels cursos de català OUTPUT Persones 18.063

4 Places allotjaments individuals temporer INPUT Places 80

5 Places allotjaments col·lectius temporer INPUT Places 2.605

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obrir convocatòries de subvencions a entitats i administracions locals.

2 Establir convenis de col·laboració amb universitats i centres de recerca.

3 Coordinar la xarxa d'acollida i ampliar aquestes places amb convenis amb ONG.

4 Editar i traduir materials per donar a conèixer la societat catalana als nouvinguts.

5 Oferir cursos de català per a les associacions d'immigrants.

6 Impulsar tallers, trobades i jornades sobre la immigració i campanyes contra el racisme i creació de l'aula de ciutadania

7 Construir o rehabilitar allotjaments per a un màxim de 50 temporers.

Recursos Alts càrrecs: 1 al 90%

Humans Grup A: 10

Grup B: 0

Grup C: 3

Grup D: 1

Grup E: 1

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Secretaria per a la Immigració Codi: BE07

Programa Atenció a la immigració Codi: 314
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Unitat Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics de la direcció General d'Actuacions Comunitàries

Comunitàries i Cíviques

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos de la Direcció General

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de la Direcció General per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels seus drets, dels serveis existents, dels recursos disponibles, etc.

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de la Direcció General

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

3.1 Millorar la qualitat de l'atenció al ciutadà mitjançant una informació més accessible i entenedora

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Personal d'Oficines de Benestar i Famíli INPUT Persones 110

2 Convocatòries de subvencions publicades INPUT Expedients 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Planificar l'actuació de la Direcció General

2 Coordinar el personal adscrit a la Direcció General

3 Gestionar els crèdits assignats al servei pressupostari BE06

4 Facilitar la informació requerida

5 Coordinar les Oficines de Benestar i Família (OBF)

Recursos 1 alt càrrec dedicat un 10%, més tot el personal que es considera estructura

Humans Grup A: 104, dels quals 42 estan a OBF

Grup B: 37, dels quals 3 estan a OBF

Grup C: 96, dels quals 62 estan a OBF

Grup D: 15, dels quals 1 està a OBF

Grup E: 23, dels quals 2 estan a OBF

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat DG Actuacions Comunitàries i Cíviques Codi: BE08

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat SERVEI D'HABITATGE SOCIAL

responsable

Missió Potenciar, entre les mesures preventives de lluita contra l'exclusió social, les que impedeixin que la pèrdua de

l'habitatge aboqui les persones o famílies a la pobresa i a la consegüent marginació, i alleugerir l'esforç que fan

determinats col·lectius més desfavorits en relació amb l'import mensual del lloguer del seu domicili habitual i permanent.

Objectius 1 Aconseguir la permanència en l'habitatge de totes les persones o famílies amb risc de perdre'l

Estratègics 2 Alleugerir l'esforç de determinats col·lectius desfavorits en relació al lloguer del seu domicili habitual i permanent

Objectius 1.1 Incrementar el nombre d'ajuts personalitzats a l'allotjament

Operatius 1.2 Incrementar la despesa destinada als ajuts personalitzats a l'allotjament

1.3 Mantenir la convocatòria d'ajuts pesonalitzats a l'allotjament oberta tot l'any

2.1 Incrementar el nombre d'ajuts al lloguer per a determinats col·lectius

2.2 Increm. l'import de l'ajut al lloguer per a determ. col·lectius, en relació amb l'esforç econòmic pel pagament del lloguer

2.3 Incrementar la despesa destinada als ajuts al lloguer per a determinats col·lectius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment despesa ajuts allotjament INPUT Euros 12,17%

2 Increment despesa lloguer det. col·lect. INPUT Euros 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar els requisits de les convocatòries d'acord amb les necessitats dels col·lectius destinataris

2 Promoure una distribució dels requisits de la convocatòria a tota la xarxa de informació pública

3 En casos que s'hagi iniciat proced. judicial de desnonament: gestions adequades davant les entitats i persones corresponents

4 Gestions de coordinació amb serveis municipals, serveis Generalitat i entitats privades: Càritas, ASCA, Creu Roja, etc.

5 Valoració tècnica i proposta de resolució dels ajuts.

Recursos 1 alt càrrec dedicat un 5% més el personal del Servei d'Habitatge Social

Humans Grup A: 2

Grup B: 5

Grup C: 1

Grup D: 6

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat DG Actuacions Comunitàries i Cíviques Codi: BE08

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317

  259

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General d'Actuacions Comunitàries i Cíviques

responsable

Missió Promoure el civisme, la solidaritat i la cohesió social mitjançant activitats i projectes que cerquin la igualtat d'oportuni-

tats i la inclusió social de totes les persones i en especial dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista social i

econòmic.

Objectius 1 Promoure el civisme.

Estratègics 2 Millorar la cohesió social i avançar cap a una societat inclusiva.

3 Promoure el voluntariat social.

Objectius 1.1 Enfortir els mecanismes que permetin la participació activa dels ciutadans.

Operatius 1.2 Realitzar activitats que recullin els interessos i inquietuts de la gent gran.

1.3 Incrementar un 10% el nombre d'usuaris d'activitats  als casals de gent gran

2.1 Augmentar un 5% els projectes dels Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC)

2.2 Incrementar en un 10% els usuaris del projecte ÒMNIA

3.1 Augmentar el nombre de voluntaris a Catalunya en un 5%

3.2 Incrementar un 10% el nombre de consultes als serveis d'assessorament de voluntariat

3.3 Incrementar un 10% el nombre de consultes realitzades al portal virtual xarxanet.org

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Usuaris d'activitats en casals gent gran OUTPUT Persones 152.630

2 Projectes dels Plans Desenv. Comunitari OUTPUT Projectes 512

3 Usuaris del Projecte ÒMNIA OUTPUT Persones 42.000

4 Persones voluntàries OUTPUT Persones 705.500

5 Consultes al servei assessorament volunt OUTPUT Consultes 800

6 Consultes al portal xarxanet.org OUTPUT Consultes 17.400

 

 

 

 

Activitats 1 Atorgar subvencions a entitats de l'àmbit cívic.

2 Coordinar els programes que promouen el civisme, els valors, la formació de la persona i la informació cultural i social

3 Gestionar els Premis Civisme.

4 Programar, executar i avaluar el procés comunitari a través del PDC.

5 Projectes, tallers i activitats en els diferents àmbits i col·lectius que abasten un PDC.

6 Tallers d'iniciació a les TIC en el marc del projecte ÒMNIA.

7 Tallers de recerca de feina, de pàgines web, webblocs i revistes dirigides a entitats (ÒMNIA).

8 Formació per als dinamitzadors dels punts ÒMNIA.

9 Conveni amb el MTAS per al desenvolupament d'actuacions per la millora del voluntariat en el marc del Pla Estatal Voluntariat

10 Realitzar un estudi quantitatiu sobre la situació actual del voluntariat a Catalunya.

11 Signar convenis amb entitats del sector per al desenvolupament de 2 nous subportals de xarxanet.org.

12 Atorgar els Premis Voluntariat 2006: a  nivell nacional, municipal i comarcal.

13 Organitzar l'Escola d'Estiu del Voluntariat i el Dia Internacional del Voluntariat.

Recursos 1 alt càrrec dedicat un 85% més el personal de casals, centres cívics, etc.

Humans Grup A: 33

Grup B: 9

Grup C: 40

Grup D: 3

Grup E: 44

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat DG Actuacions Comunitàries i Cíviques Codi: BE08

Programa Serveis a la comunitat Codi: 323
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Codi Servei                                                                                                                                        
MA01 Secretaria General
MA02 DG Polítiques Ambientals Sostenibilitat
MA03 Direcció General de Qualitat Ambiental
MA04 Direcció General de Medi Natural
MA07 Secretaria d'Habitatge



Unitat Secretaria General

responsable

Missió Garantir un alt nivell d'eficàcia en la prestació dels serveis que són competència del DMAH

Garantir unes actuacions administratives eficients i de millora per a la població

Objectius 1 Dirigir i administrar els serveis generals del Departament

Estratègics 2 Acordar els programes estratègics i les línies d'actuació del Departament

3 Elaborar l'avantprojecte del pressupost del Departament i ens adscrits

4 Vetllar per organitzar, simplificar i racionalitzar l'Administració

5 Assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament

Objectius 1.1 Planificar i impulsar accions per tal d'integrar i d'optmitzar les actuacions del Departament

Operatius 2.1 Coordinar el seguiment i la implementació de les directrius estratègiques

3.1 Gestionar el pressupost anual del Departament i el seguiment dels ens adscrits

4.1 Donar suport a les unitats mitjançant eines informàtiques, suport jurídic, programació i documentació

5.1 Assegurar el suport jurídic general del Departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Indicadors del Pla de Govern OUTPUT Nombre d'indicadors 24

2 Execució del pressupost OUTPUT Percentatge 100

3 Normativa ambiental desenvolupada OUTPUT Nombre de disposicio 30

4 Convenis subscrits OUTPUT Convenis 90

5 Contractes signats OUTPUT Contractes 170

6 Cursos i conferències OUTPUT Nbre. cursos i confe 37 + 35

7 Compliment del Pla Departamental OUTPUT Percentatge 100

8 Estadístiques ambientals i d'habitatge OUTPUT Nombre d'estadístiqu 27

 

 

Activitats 1 Desplegament de la normativa ambiental per a la dotació d'un cos legislatiu en matèria mediambiental i d'habitatge

2 Desenvolupament i adaptació a les noves tecnologies de la informació i la comunicació

3 Coordinació i manteniment de les estadístiques i de les dades ambientals

4 Coordinació de les línies de publicació del Departament i edició dels títols corresponents

5 Gestió dels recursos humans i de la tasca de formació del personal

Recursos Personal adscrit a la Secretaria General + Direcció de serveis + Gab. Conseller + Total Serveis Territorials= 455

Humans (el 30 % del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direccions Generals i Secretaries)

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Fer efectives les transferències i aportacions de capital del DMAH a

l'Agència Catalana de l'Aigua

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Sanejament d'aigua Codi: 512
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Fer efectiva l'aportació a compte de capital a l'Agència Catalana de l'Aigua

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Fer efectives les transferències corrents i de capital a l'Agència de Residus

de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Infraestructura i gestió de tractament de residus Codi: 552
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Fer efectiva la transferència corrent al Centre per l'Empresa i Medi Ambient

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Prevenció i control ambiental Codi: 554
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Transferència de capital a l'Institut Català del Crèdit Agrari

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria General Codi: MA01

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Direcció General de Polítiques Ambientals

responsable

Missió Transferència corrent a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat DG Polítiques Ambientals Sostenibilitat Codi: MA02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

responsable

Missió Impulsar polítiques de sostenibilitat en l'acció de govern i incrementar el grau

de conscienciació ambiental de la societat catalana incidint especialment en els

àmbits educatius. Realitzar accions comunitàries i implantar el sistema d'informació

ambiental del Departament

Objectius 1 Impulsar l'aplicació de polítiques de sostenibilitat en els programes d'actuació de la Generalitat

Estratègics 2 Garantir la integració dels valors ambientals en la preparació, adopció i seguiment dels Plans, Programes i projectes

3 Impulsar la política d'informació ambiental del Departament

4 Promoure l'educació i la sensibilització ambiental

5 Integrar les prioritats internacionals i europees en la programació de les unitats del Departament

Objectius 1.1 Elaborar l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Operatius 1.2 Elaborar el Pla de prevenció del canvi climàtic

1.3 Fomentar les energies renovables

2.1 Implantar i difondre la metodologia d'avaluació ambiental dels plans i programes

3.1 Millorar l'accessibilitat de les diferents base de dades

3.2 Millorar els fluxes d'informació entre el Departament i els agents socials

3.3 Implantar la biblioteca digital

4.1 Millorar la participació ciutadana en els programes i projectes del Departament

4.2 Impulsar l'Estratègia Catalana d'Educació Ambiental

4.3 Impulsar actuacions d'educació i sensibilització dels agents socials

5.1 Disposar d'un mecanisme proactiu de participació del Departament a la política europea

5.2 Garantir una presència del Departament en els principals esdeveniments internacionals

5.3 Prioritzar la cooperació interregional en els àmbits que són estratègics pel Departament

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Pressupost dedicat cooperació int Qualitat % 2,4

2 Activitats interregionals Resultats Nombre d'activitats 3

3 Ajuntaments adherits Set.Mobilitat Qualitat Nombre d'ajuntaments 94

4 Entrades als diferents apartats web OUTPUT Nombre d'entrades 360.000

5 Accions realitzades en el marc l'ECEA OUTPUT Nombre d'accions 8

6 Projectes subvencionats canvi climàtic OUTPUT Nombre de projectes 60

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar el Llibre Blanc del desenvolupament Sostenible de Catalunya (segona fase)

2 Crear l'Oficina del Canvi Climàtic

3 Convocar un ordre d'ajuts per fomentar l'ús de la biomassa

4 Coordinar la Comissió de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura

5 Elaborar una metodologia de participació per als plans, programes i normativa del DMAH

6 Impulsar la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

7 Crear un òrgan de coordinació interna i un mecanisme de coordinació amb la delegació del Govern a la UE, i altres departament

8 Formar part de la delegació de l'Estat en les principals conferències intergovernamentals

9 Participar en la xarxa mundial de la petjada ecològica i difondre el concepte a Catalunya

10 Difusió del Decret 401/2004 de participació de les ONG en els plans i programes del DMAH

11 Desenvolupar accions educatives i de sensibilització sobre les energies renovables

12 Promoures l'aplicació del Programa de Bones Pràctiques Ambientals a diversos sectors

13 Organitzar accions de participació per l'elaboració de l'avantprojecte de Llei sobre avaluació ambiental de plans i programes

Recursos Recursos humans: 30 (no inclou els Serveis Territorials)

Humans (l'1,98 % del personal del DMAH, comptant les direccions generals i secretaries)

(del total de recursos humans destinats a aquest programa, el 70 % correspondria al Grup A)

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat DG Polítiques Ambientals Sostenibilitat Codi: MA02

Programa Polítiques i sensibilització ambientals Codi: 553
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Unitat Direcció General de Qualitat Ambiental

responsable

Missió Dur a terme una gestió eficaç del medi per a la salut i el benestar de les persones.

Desenvolupar actuacions que fomentin la producció neta en els diferents sectors d'activitats.

Impulsar la modernització de les activitats que faciliten les noves tecnologies.

Prevenir la contaminació atmosfèrica, tant per contaminants químics, acústics com lumínics.

Objectius 1 Facilitar i potenciar la implantació del desplegament de la LLei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental

Estratègics 2 Disposar de suficients entitats col.laboradores degudament acreditades

3 Promoure l'aplicació dels sistemes de qualificació ambiental (SQA)i les MTDs a les activitats, productes i serveis.

4 Vetllar per la qualitat de l'aire, reduir les emissions a l'atmosfera i prevenir la contaminació acústica.

5 Protegir el medi ambient de la contaminació lluminosa

Objectius 1.1 Que les empreses disposin de les autoritzacions o llicències preceptives

Operatius 1.2 Compliment dels programes de control de les activitats existents

2.1 Impulsar la creació de l'entitat d'acreditació i incrementar el nombre d'entitats acreditades

3.1 Difondre i facilitar l'aplicació dels sistemes de qualificació (EMAS, ISO, etiquetes) i les MTDs

3.2 Augmentar el nombre d'empreses amb sistemes de qualificació ambiental i MTDs

4.1 Millorar els mecanismes d'informació de la qualitat de l'aire a la població

4.2 Aplicar plans de descontaminació i vetllar per la millora de la qualitat de l'aire

4.3 Millorar el control de contaminantS atmosfèrics en emissions

5.1 Planificar i assessorar els plans estratègics per fer sostenible l'enllumenat públic

5.2 Fomentar la prevenció de la contaminació lluminosa a la societat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients de noves instal·lacions i amp OUTPUT Nombre d'expedients 1.800

2 Expedients del procés d'adequació d'acti OUTPUT Nombre d'expedients 11.200

3 Expedients avaluació actuac control inte OUTPUT Nombre d'expedients 600

4 Entitats acreditades OUTPUT Nombre d'entitats 28

5 Intervencions a les activitats OUTPUT Nombre d'intervencio 140

6 Noves categories ecoetiquetes OUTPUT Nombre de categories 3

7 Noves empreses amb SQA OUTPUT Nombre d'empreses 40

8 Plecs de contractació ambientalitzats OUTPUT Nombre de plecs 4

9 Ajuts atorgats en SQA OUTPUT Nombre d'ajuts 450

 

Activitats 1 Gestionar el procés d'adequació de les activitats a la LLei 3/1998 de la IIAA d'acord amb la Llei 4/2004 i Decret 50/2005

2 Gestionar l'Inventari d'Emissions i fonts contaminants (EPER-CAT)

3 Acreditar les entitats d'acord amb les normes 17000 i les instrucccions del DMAH

4 Realitzar auditories de seguiment, intervencions tècniques i exercicis d'intercomparació a les entitats acreditades

5 Convocar ajuts per reduir el cost econòmic de la implantació dels SQA

6 Desenvolupar noves categories de productes i serveis en el marc de les etiquetes ecològiques

7 Elaborar guies sectorials que adapten els BREFs de la UE a la realitat de Catalunya

8 Elaborar guies i organitzar jornades relatives a l'aplicació dels SGA, MTDs i compra verda

9 Adaptar i renovar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

10 Elaborar un pla per reduir les emissions dels precursors en la formació de l'ozó troposfèric

11 Gestionar l'atorgament de permisos d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i participar en la gestió del comerç d'emissió

12 Elaborar el decret de desenvolupament de la Llei de protecció de la contaminació acústica

13 Difondre, sensibilitzar i convocar ajuts per la prevenció de contaminació lluminosa

Recursos Recursos humans: 69 (no inclou els Serveis Territorials)

Humans (el 4,5 % del personal del DMAH, comptant les direccions generals i secretaries)

(del total de recursos humans destinats al programa, un 66,7 % correspondria al Grup A)

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Direcció General de Qualitat Ambiental Codi: MA03

Programa Prevenció i control ambiental Codi: 554
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Unitat Direcció General de Qualitat Ambiental

responsable

Missió Fer efectiva les transferències al Servei Meteorològic de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Direcció General de Qualitat Ambiental Codi: MA03

Programa Meteorologia Codi: 582
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Unitat Direcció General de Medi Natural

responsable

Missió Executar les polítiques destinades a la protecció, conservació i la millora

del patrimoni natural i la biodiversitat del conjunt de Catalunya

Objectius 1 Implementació de l'Estratègia Catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat

Estratègics 2 Implementació del Pla General de Política Forestal

3 Planificació i gestió del Sistema d'Àrees Protegides de Catalunya (parcs naturals, XN2000i PEIN)

Objectius 1.1 Gestió sostenible de l'activitat cinegètica i ordenació sostenible de la pesca continental;

Operatius 1.2 Protecció dels ecosistemes aquàtics continentals

1.3 Conservació de la diversitat biològica : fauna, flora i hàbitats

2.1 Conservació i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals

2.2 Millora de les funcions productives i de les condicions i usos socioeconòmics dels boscos

2.3 Gestió de la biodiversitat i de les funcions protectores dels espais forestals

3.1 Planificació i gestió dels espais naturals de protecció especials (parcs)

3.2 Planificació i gestió dels espais que conformen la XN2000 i el PEIN

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Pesca sostenible Resultats Nombre de llicències 45.000

2 Caça sostenible Resultats Nombre de captures 1.022.000

3 Plans de recuperació d'espècies Resultats Nombre de plans 4

4 Animals entrats en centres de fauna OUTPUT Nombre d'animals 7000

5 Animals recuperats/indicador 4 Resultats Percentatge 35

6 Conservació d'espais naturals Eficiència Ha gestionades 250000

 

 

 

 

Activitats 1 Implementació de la Llei d'Ordenació Sostenible de la pesca en aigües continentals i protecció ecosistemes

2 Foment de criteris tècnics de gestió sostenible i racional dels recursos cinegètics

3 Ampliació i desenvolupament dels plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades

4 Actuacions de prevenció de grans incendis forestals

5 Potenciació del paper dels boscos en el cicle de carboni com a font de finançament per la silvicultura

6 Dinamització dels aprofitaments fustaners i de la producció primària de suro

7 Creació de nous parcs naturals (Montgrí-Medes-Baix Ter i Prades) i ampliació del Parc Natural de l'Albera

8 Increment de la capacitat de gestió dels parcs naturals

9 Elaboració i execució d'un programa de restauració hidrològica i de millora forestal

10 Constituir o participar en consorcis adminsitracions locals per millorar la gestió dels espais protegits

11 Realitzar accions de foment i de recolzament de la propietat forestal

12 Elaborar directrius per la conservació d'hàbitats i espècies protegides

13 Redactar i aprova una nova llei de caça

Recursos Recursos humans: 835 (no inclosos els Serveis Territorials; inclòs el Cos d'Agents Rurals)

Humans (el 55 % del personal del DMAH, comptant les direccions Generals i secretaries)

(del total del recursos humans destinats al programa, el 16,3 % correspondrien al grup A i B; el 81,7 %

correspondrien als grups C i D).

(El Cos d'Agents Rurals representaria el 49,5 % del total del programa)

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Direcció General de Medi Natural Codi: MA04

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Direcció General d'Habitatge

responsable

Missió Garantir un alt nivell d'eficàcia en la prestació dels serveis que són de la seva competència

Garantir unes actuacions administratives eficients i de millora per a la població

Objectius 1 Administrar la Secretaria d'Habitatge

Estratègics

Objectius 1.2 Administrar accions per tal d'integrar i optimitzar les seves actuacions

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convenis per la promoció d'HPO Resultats Convenis 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar el pressupost destinat a la DGH

2 Establir els acords i convenis programats

Recursos S'estima que el 4% del personal assignat a la Direcció General d'Habitatge realitza tasques del programa 1210

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria d'Habitatge Codi: MA07

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General d'Habitatge

responsable

Missió El programa s'orienta a donar resposta adequada a les necessitats d'allotjament digne,

fomentant la creació d'habitatge nou a preu assequible i la rehabilitació del parc d'habitatges degradat.

Objectius 1 Fomentar la construcció d'habitatges amb protecció oficial

Estratègics 2 Prevenir l'exclusió social per causa residencial

3 Fomentar la creació de patrimonis de sòl destinats a habitatge protegit

4 Cooperar amb les administracions locals, entitats sense finalitat de lucre, entitats financeres i col.legis professionals

5 Fomentar la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges

Objectius 1.1 Incrementar els ajuts als promotors per a la construcció d'habitatge amb protecció oficial (venda i lloguer)

Operatius 1.2 Incrementar els habitatges amb protecció oficial que promou la GC, especialment de lloguer, destinats a col.lectius desafavor

1.3 Incrementar la superfície de sòl que els ajuntaments destinen a construcció habitatges de protecció oficial

2.1 Mantenir els ajuts al pagament dels lloguers per a col.lectius desafavorits

2.2 Establir una xarxa de mediació per al lloguer social

2.3 Mobilitzar el parc d'habitatges desocupat per incorporar-lo al mercat de lloguer social

3.1 Incrementar els patrimonis de sòl residencial destinats a la construcció d'habitatge a preu assequible

4.1 Incrementar la col.laboració amb l'AL, apropant l'administració al ciutadà, per aportació d'informació i per eficiència gesti

4.2 Controlar les transmissions dels habitatges amb protecció oficial

5.1 Possibilitar les obres de rehabilitació en edificis d'ús residencial i habitatges que siguin necessaris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Habitatges PO iniciats i acabats Resultats Nbre hab PO iniciats 10.000 iniciats

2 Adquirents d'HPO Resultats Nbre adquirents HPO 5.000

3 Habitatges PO iniciats i acabats GC Resultats Nbre HPO in i aca 3.000 iniciats

4 Famílies que han rebut ajut al lloger Resultats Nbre famílies 4.000

5 Borses d'habitatges de lloguer social Resultats Nbre borses H llogue 80

6 Habitatges PO en sòls adquirits finalita Resultats Nbre HPO en sòl adqu 1.500

7 Oficines d'atenció existents Resultats Nbre oficines 80

8 Edifics subvencionats per ser rehabilita Resultats Nbre edificis subv 4.500 edificis (65.000 habitat

 

 

Activitats 1 Establir convenis amb els ajutaments per la cessió de sòl i construir habitatges PO

2 Automatitzar els processos administratius per agilitar la tramitació adminsitrativa

3 Organitzar jornades i sessions formatives adreçades al personal que ha d'informar sobre ajuts

4 Crear un registre únic d'habitatges protegits, tant d'oferta com de demanda

5 Establir la regulació d'adjudicacions d'habitatges PO, fomentant la fusió de tipologies d'habitatges i de població

6 Crear oficines locals d'habitatge per acostar la informació al ciutadà

7 Establir convenis de col.laboració amb els col.legis de notaris i registradors de finques per establir procediments

8 Establir convenis de col.laboració amb entitats financeres per garantir disponibilitat de recursos per als préstecs

9 Establir convenis amb mediadors immobiliaris, en l'àmbit del lloguer residencial

10 Difonde la informació dels ajuts via telmàtica i en fulletons

11 Valorar l'estat de conservació del parc d'habitatges de Catalunya.

12 Promoure la mediació en el lloguer social, a través de la creació de borses i mtjançant la XMS/lloguer

Recursos Recursos humans: 158 (inclòs els serveis territorials)

Humans (el 10,4 % del personal del DMAH, comptant les direccions generals i secretaries)

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Secretaria d'Habitatge Codi: MA07

Programa Habitatge Codi: 431
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DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Codi Servei                                                                                                                                        
UR01 Secretaria General
UR02 Secret.Telecom. i Societat Informació
UR03 Direcció General d'Universitats
UR04 Direcció General de Recerca



Unitat Secretaria General

responsable

Missió El DURSI, d'acord amb les competències i funcions que té assignades, s'estructura en tres grans pilars operatius:universitats

recerca i telecomunicacions i societat de la Informació. Aquesta divisió exigeix un esforç més gran de coordinació i d'impuls

i lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i la Direcció de Serveis, en tant que

element comú del sistema.

Objectius 1 Racionalitzar, simplificar i millorar els circutïts administratius per assolir una gestió més eficaç/eficient i transparent.

Estratègics 2 Millorar els serveis d'informació per tal de garantir una resposta àgil i eficaç per als ciutadans.

3 Donar suport als diferents programes i activitats en les que participa el Departament.

Objectius 1.1 Reduir el temps en l'execució dels expedients administratius

Operatius 1.2 Elaborar un mapa de processos de dues unitats del Departament

1.3 Incrementar un 30% els processos analitzats i millorats

2.1 Reduir un 5% les incidències del Punt d'Informació i Atenció al Ciutadà

2.2 Reduir un 3% els reenviaments del Punt d'Informació al Ciutadà a les unitats directives

2.3 Incrementar el nombre d'aplicatius integrats a la intranet del DURSI

3.1 Incrementar la implantació del sistema de gestió dels documents administratius

3.2 Incrementar l'accés al sistema de seguiment d'assumptes

3.3 Reduir els terminis en la tramitació de documentació que es gestiona

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució tramitació expedients Eficiència temps 1 mes

2 Unitats amb mapa processos elaborat Resultats Nombre 2

3 Processos analitzats Resultats % 30%

4 Consultes rebudes Resultats % 3%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar una proposta de mapa de processos a les oficines d'Organitz. de les PAU i d'Orientació per a l'accés a la Universita

2 Revisar els procediments del mapa de processos

3 Introduir les millores per tal d'incrementar la qualitat dels diferents procediments i reduir-ne el temps d'execució

4 Analitzar els processos des de la vessant jurídica, informàtica, funcional, documental i de seguretat de la informació

5 Implantar el sistema a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat

6 Implantar el sistema a l'Àrea del ConsellerReunir-se amb les unitats per subministrar-los la 1a classific.consultes ciutadans

7 Acordar la classificació temàtica de les consultes

8 definir els escalats per emetre la resposta.

9 Inventariar els aplicatius que utilitzen les diferents unitats

10 Valorar l'adequació d'integració d'aquests aplicatius a la intranet del DURSI

11 Incorporar els aplicatius a la intranet del DURSI

Recursos

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Secretaria General Codi: UR01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria General

responsable

Missió Oferir cursos de formació a tot el personal del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) com a

procés formalitzat d'aprenentatge, per tal de millorar el funcionament general de l'organització.

Objectius 1 Detectar i satisfer necessitats formatives, d'acord amb els objectius organitzatius i competencials.

Estratègics 2 Promoure el desenvolupament professional del personal del Departament.

3 Adequar les aptituds professionals dels treballadors als requeriments d'especialització exigits.

4 Difondre tota la informació sobre cursos i matèries relacionades amb la formació a la Intranet del DURSI.

Objectius 1.1 Assolir una valoració mínima de 7 en els qüestionaris de satisfacció de formació.

Operatius 1.2 Dissenyar el 100% dels cursos de formació mitjançant l'anàlisi de necessitats formatives del personal del DURSI.

2.1 Possibilitar l'accés a la formació per al desenvolupament professional al 100% del personal del Departament.

3.1 Incrementar els cursos de formació especialitzada per unitats del Departament.

4.1 Mantenir en el 100% tots els continguts de l'orferta formativa a la Intranet.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cursos dissenyats analitzant necessiats OUTPUT % 100%

2 Cursos realitzats sobre els previstos. OUTPUT % 70%

3 Valoració mitjana en els qüestionaris. Qualitat Nombre 7

4 Persones amb accés formació. OUTPUT % 100%

5 Persones sol.liciten assistir a cursos. OUTPUT % 70%

6 Persones que assiteixen a cursos. OUTPUT % 80%

7 Certificats assistència i aprofitament Qualitat % 70%

8 Increment cursos especialitzats OUTPUT % 50%

9 Compliment condicions contractuals form. Qualitat % 100%

10 Oferta formativa a la Intranet. Qualitat % 100%

Activitats 1 Cursos de formació bàsica.

2 Cursos de formació especialitzada (matèria relacionada amb l'àmbit competencial del DURSI).

3 Cursos de llengua.

4 Cursos d'informàtica.

5 Formació en matèria de seguretat i salut.

6 Formació en polítiques de gènere (en col.laboració amb l'EAPC).

7 Formació en polítiques mediambientals (en col.laboració amb l'EAPC).

Recursos Responsable de formació: 1 tècnic.

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Secretaria General Codi: UR01

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Secret.Telecom. i Societat Informació

responsable

Missió Donar suport als diferents programes i actuacions als quals participa la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la

Informació del Departament tant a nivell administratiu com tècnic.

Objectius 1 Racionalitzar, simplificar i millorar els circutïts administratius per assolir una gestió més eficaç/eficient i transparent.

Estratègics 2 Donar suport als diferents programes i activitats en les que participa el Departament.

Objectius 1.1 Reduir el temps d'execució dels expedients administratius

Operatius 2.1 Reduir els terminis en la tramitació de documentació que es gestiona

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució tramitació expedients Eficiència temps 1 mes

2 Terminis tramitació documentació Eficiència temps 1 mes

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Revisar els procediments del mapa de processos

2 Introcuir millores per tal d'incrementar la qualitat dels diferents procediments i reduir-ne el temps d'execució

Recursos

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Secret.Telecom. i Societat Informació Codi: UR02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121

  278

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

responsable

Missió Potenciar les infrastructures de telecomunicacions per afavorir l'adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics del país i potenciar el sector de les TIC, per tal d'aconseguir que

catalunya se situï entre els països capdevanters a nivell europeu en la societat del coneixement.

Objectius 1 Impulsar l'accessibilitat a les tecnologies de la informació i comunicació

Estratègics 2 Impulsar l'atractiu de l'oferta de serveis de telecomunicacions i assegurar-ne l'accés en les millors condicions

3 Impulsar la generació de coneixement especialitzat i valor afegit en el sector de tecnologies de la informació/comunicació

4 Consolidar la Generalitat com a motor del procés d'adopció de les tecnologies de la informació i comunicació

Objectius 1.1 Ampliar cobertura/capacitat xarxa fixa i garantir un desplegament banda ampla rural que cobreixi un total de 2.064 entitats.

Operatius 1.2 Ampliar la cobertura i el desplegament de les comunicacions mòbils.

2.1 Donar suport al desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i apagada analògica

2.2 Incrementar la xarxa àudiovisual de Catalunya

3.1 Crear el concepte TecnoRegió i llençar-lo als actors del mercat

3.2 Fer accions per potenciar un Punt Neutre Català en ús i aplicacions

4.1 Crear un GIS de serveis i actius de telecomunicacions de Catalunya, així com una xarxa de supervisió remota de l'espectre

4.2 Potenciar el paper del CTiTI de la Generalitat com a eina clau d'assessorament i contractació en matèria de telecos.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Entitats cobertes amb Banda Ampla Rural OUTPUT nombre 2.064

2 Convenis signats operadores telef. mòbil OUTPUT nombre 3

3 Realitz. prova pilot apagada analògica OUTPUT temps 3r trimestre

4 Llançament del concepte TecnoRegió OUTPUT temps 2n trimestre

5 Creació GIS OUTPUT temps 4t trimestre

 

 

 

 

 

Activitats 1 Executar el Pla director d'infrastructures de telecomunicacions 2005-2008 (PDIT)

2 Desplegar la xarxa de l'operador neutre d'infrastructures

3 Incloure canalització i fibra òptica a les obres públiques

4 Fer actuacions per potenciar les telecomunicacions als polígons industrials

5 Executar el Projecte banda ampla rural

6 Substituir línies TRAC i promoure la banda ampla

7 Executar el projecte RADIOCOM

8 Participar en el comitè de direcció de la migració a la televisió digital terrestre (TDT)

9 Dur a terme les actuacions per fer la prova pilot d'apagada analògica

10 Participar en el comitè conceptor de la TecnoRegió i fer accions per llençar el concepte

11 Desenvolupar proves pilot pioneres en tecnologies clau

12 Fer actuacions per crear un GIS de serveis i actius de telecomunicacions, així com una xarxa remota de l'espectre

Recursos Enginyers telecomunicacions 3

Humans Enginyer tècnic (vacant) 1

Administratius 2

Auxiliars administratius 4

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Secret.Telecom. i Societat Informació Codi: UR02

Programa Telecomunicacions Codi: 531
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Unitat Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació

responsable

Missió Promoure el canvi cultural i organitzatiu necessari per afavorir l'adopció efectiva de les tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics del país i potenciar el sector de les TIC, per tal d'aconseguir que

Catalunya se situï entre els països capdevanters a nivell europeu en la societat del coneixement.

Objectius 1 Dinamitzar la demanda i utilització de les TIC i millorar la formació del conjunt de la població catalana en aquest àmbit.

Estratègics 2 Millorar l'oferta dels serveis/continguts digitals generats a Catalunya i assegurar la presència del català i program.lliure.

3 Impulsar generació de coneixement especialitzat i valor afegit en el sector de les tecnologies de la informació i comunicació

4 Consolidar la Generalitat com a motor del procés d'adopció de les tecnologies de la informació i comunicació.

Objectius 1.1 Incrementar el % de llars amb ordinador respecte el total de llars fins a un 62%.

Operatius 1.2 Incrementar el % de llars amb ordinador connectades a Internet respecte el total de llars fins aun 54%.

1.3 Incrementar el % de població de +15 anys usuàries d'Internet (10 +cops setmana) fins a un 50%.

2.1 Incrementar l'oferta de serveis i continguts publicats per empreses de Catalunya.

2.2 Consolidar el portal Llengua.org com a punt de referència en temes de llengua i TIC.

3.1 Millorar la inofrmació estadística de l'estat i evolució de la societat de la informació a Catalunya.

3.2 Augmentar fins 50 els ajuts adreçats a fomentar els treballs/projectes de final carrera universitària sobre temàtiques TIC.

4.1 Migrar els sistemes informàtics d'un mínim de 5 unitats de l'administració de la Generalitat abans de final d'any 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Llars amb ordinador sobre el total llars Resultats % 62%

2 Llars amb ordinador connecta. a Internet Resultats % 54%

3 Usuaris d'Internet població +15 anys. Resultats % 50%

4 Cursos als dinamitzadors Xarxa Telecentr OUTPUT Nombre 4

5 Definició acreditació competències TIC OUTPUT Data 31/12/06

6 Posada marxa portal Llengua.org OUTPUT Data 31/12/06

7 Conv.ajuts public. continguts digitals OUTPUT Data 30/09/06

8 Ajuts atorgats foment treballs univ. TIC OUTPUT Nombre 50

9 Unitats administr.migració programari OUTPUT Nombre 5

 

Activitats 1 Executar el Pla de serveis i continguts 2005-2007 (PSiC).

2 Executar el Pla d'alfabetització i formació digitals 2004-2007 (PAiFD)

3 Oferir cursos a través de la Xarxa de Telecentres de Catalunya i dels ens locals mitjançant convenis/convocatòries públiques.

4 Crear nous telecentres i incrementar els serveis que ofereixen al ciutadà.

5 Iniciar el procés d'implantació d'una acreditació en coneixements TIC per al conjunt de la població.

6 Desenvolupar el projecte Universitat Digital.

7 Realitzar campanyes/accions de sensibilització envers el programari lliure i d'assegurament de la presència del català a TIC.

8 Establir convenis amb universitats, ens locals, fundacions i entitas per impulsar la societat del coneixement al país.

9 Elaborar convocatòries públiques per a la creació  i publicació de continguts digitals.

10 Elaborar convocatòries públiques per fomentar els projectes de final de carrera sobre temàtiques de l'àmbit de les TIC.

11 Realitzar estadístiques de l'estat i evolució de la societat de la informació a Catalunya.

12 Iniciar un Pla de Migració cap a estàndards oberts dintre l'Administració Pública.

13 Efectuar actuacions transversals i interdepartamentals per a l'impuls de la Societat del Coneixement a Catalunya.

Recursos Tècnics superiors: 7 persones

Humans Tècnics mitjans: 3 persones

Administratiu: 1 persona

Auxiliar: 1 persona

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Secret.Telecom. i Societat Informació Codi: UR02

Programa Societat de la informació i el coneixement Codi: 532
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Unitat Direcció General d'Universitats

responsable

Missió Transferir a l'AGAUR els recursos de les despeses de funcionament per tal que gestioni i executi, en el marc de les

les polítiques de modernització i flexibilització, els programes relacionats amb l'àmbit del sistema universitari de

Catalunya.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General d'Universitats Codi: UR03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General d'Universitats

responsable

Missió Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el

marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), capaç de formar els recursos humans d'elevada qualificació que el país

necessita i donar resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius, per tal d'aconseguir que

Catalunya sigui capdevantera en la societat del coneixement i del benestar.

Objectius 1 Dotar les universitats de recursos per dur a terme amb eficàcia la docència, la recerca, garantint la qualitat.

Estratègics 2 Dotar les universitats dels recursos necessaris per tal que reformin, ampliïn i millorin les infrastructures.

3 Millorar i avaluar la qualitat de l'ensenyament universitari.

4 Impulsar una política d'incentius econòmics per a la millora de la qualitat docent i de la qualitat investigadora.

Objectius 1.1 Incrementar en 100 els contractes de catedràtic o prof.agregat en el marc del Programa Serra Húnter.

Operatius 1.2 Incrementar en 45% els estudiants matriculats a titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

2.1 Executar el 100% del total programat en el PIU 2005-2006.

3.1 Impulsar la promoció i avaluació de la qualitat docent mitjançant l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

4.1 Recuperar en escenari pluriennal la pèrdua de poder adquisitiu personal docent investig.universitats entre 2002/2005 (4,5%)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Contractes catedràtic o prof.agregat OUTPUT Nombre 100

2 Matriculats a titulacions adaptades EEES OUTPUT % 45%

3 Manuals/llibres text univers.subvencio. OUTPUT Nombre 121

4 Poder adquisitiu docents/invetigadors OUTPUT % 2%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Aplicar el model de distribució del finançament de les universitats públiques catalanes.

2 Elaborar i fer el seguiment dels contractes programa com a instruments de gestió estratègica per a la millora  de la qualitat

3 Desenvolupar el Pla Serra Húnter per a la contractació de professorat a les universitats.

4 Dissenyar i establir amb les universitats i el Consell Interuniversitari de Catalunya la programació universitària.

5 Establir proves pilot per a l'adaptació de les titulacions de les universitats catalanes a l'EEES.

6 Donar suport a la mobilitat i l'intercanvi en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

7 Establir i desenvolupar el Programa de promoció i orientació per a l'accés a les universitats de Catalunya.

8 Fomentar l'ús del català en tots els àmbits i les competències multilingües en el context universitari.

9 Elaborar i fer el seguiment dels convenis específics per concretar els projectes d'inversió previstos en el PIU.

10 Dotar l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya dels recursos necessaris per dur a terme llurs actuacions.

11 Establir un règim econòmic que incentivi la qualitat docent i l'activitat investigadora.

Recursos Tècnics superiors: 17 persones

Humans Tècnics mitjos: 1 persona

Administratius: 7 persones

Auxiliars administratius: 4 persones

Total Direcció General d'Universitats:29 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General d'Universitats Codi: UR03

Programa Educació universitària Codi: 422
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Unitat Direcció General d'Universitats

responsable

Missió Dotar Catalunya d'un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garantei-

xi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti

exclòs per raons econòmiques o territorials.

Objectius 1 Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat.

Estratègics

Objectius 1.1 Aconseguir fer efectiu el traspàs de competències per atorgar les beques i ajuts a l'estudi universitari abans de final 2006.

Operatius 1.2 Mantenir el nombre de beneficiaris i quantia mitja dels ajuts de mobilitat en el marc del Programa ERASMUS l'any 2006.

1.3 Mantenir el nombre de beneficiaris i la quantia mitja dels ajuts a estudiants de comarques d'alta muntanya l'any 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Efectivitat del traspàs de competències INPUT Data 31/12/06

2 Beneficiaris ajuts mobilitat ERASMUS OUTPUT Nombre 820

3 Quantia mitjana per beneficiari ERASMUS OUTPUT Euro 1.050,00

4 Beneficiaris ajuts estudiants alta munt. OUTPUT Nombre 200

5 Quantia mitja per beneficiari alta munt. OUTPUT euro 2.000,00

 

 

 

 

 

Activitats 1 Negociar amb l'Administració de l'Estat el traspàs de competències en matèria de beques i ajuts a l'estudi.

2 Establir un sistema d'ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu ERASMUS.

3 Establir un sistema d'ajuts per als estudiants dels centres adscrits i de la Universitat de Vic.

4 Establir un sistema d'ajuts per als estudiants residents en comarques d'alta muntanya.

5 Establir un sistema de préstecs per als estudiants universitaris.

Recursos Tècnic superior: 1 persona

Humans Administratiu: 1 persona

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General d'Universitats Codi: UR03

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Direcció General de Recerca

responsable

Missió Transferir a l'AGAUR els recursos de les despeses de funcionament per tal que gestioni i executi, en el marc de les

polítiques de modernització i flexibilització, els programes relacionats amb l'àmbit de la recerca

de les beques i ajuts, i del desenvolupament tecnològic i innovació.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General de Recerca Codi: UR04

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General de Recerca

responsable

Missió Situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació mitjançant una política pública de

recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats que promogui la societat del coneixement i l'emprenedoria per tal

d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.

Objectius 1 Incrementar i millorar el capital humà vinculat al sistema de recerca i desenvolupament.

Estratègics 2 Donar suport a la recerca univ. i impulsar l'activitat de recerca en els àmbits d'interès per a Catalunya i garantir qualitat

3 Incrementar i millorar el nivell d'infrastructures i equipaments de recerca i desenvolupament.

4 Millorar la coordinació de les polítiques de recerca/desenvolupament i promoure la comunicació/difusió de la ciència/tecnolog

Objectius 1.1 Desenv.política concessió beques/ajuts i programes que garanteixi la incorporació de 300 nous investigadors procés formació

Operatius 1.2 Aconseguir incorporació i estabilització de 100 investigadors en el conjunt del sector públic i privat

2.1 Executar programa foment de la recerca  que inclogui la universitària, centres referència, recerca internacional i cooperació

3.1 Aprovar un Pla d'infrastructures científiques i tecnològiques abans del 2n semestre de 2006

3.2 Consolidar els centres de recerca i innovació impulsats pel DURSI i crear-ne de nous

4.1 Portar a terme 30 actuacions de comunicació i divulgació científica.

4.2 Potenciar la coordinació i planificació en polítiques científiques i en innovació tecnològica a Catalunya.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nous investig.formac.incorp.suport DURSI OUTPUT Nombre 300

2 Investig.incorp.i estabitz.suport DURSI OUTPUT Nombre 100

3 Convocatòries programa foment recerca OUTPUT Nombre 6

4 Aprovació Pla infrastruc.científ./tecnol OUTPUT Data 2n semestre

5 Centres recerca i innovació nova creació OUTPUT Nombre 3

6 Tesis investigadors dels c.recerca+DURSI Resultats Nombre 15

7 Noves oficines instit.cientif.europees C Resultats Nombre 2

8 Actuacions comunicació/divulgació cient. OUTPUT Nombre 30

 

 

Activitats 1 Establir línies concessió de beques/ajuts i programes que garanteixin formació de personal investigador de qualitat

2 Desenvolupar i consolidar els programes que integren la carrera investigadora (B.de Pinós, ICREA,...)

3 Impulsar els convenis específics universitaris.

4 Impulsar les xarxes de referència.

5 Donar suport als grups de recerca consolidats.

6 Establir línies concessió beques destinades a fomentar la recerca internacional i la cooperació.

7 Donar suport a les càtedres UNESCO repartides pel territori.

8 Donar suport a la recerca en àmbits sectorials (nanotecnologia, Biotecnologia paleontologia, violència contra dones, ...)

9 Executar un Pla d'infrast.científ. i tecnològ. tant per grans instal.lacions com per universitats i centres recerca.

10 Desenvolupar la convocatòria de suport a les infrastructues de recerca.

11 Desenvolupar el Programa de centres de recerca.

12 Promoure l'elaboració d'estudis (publicacions, avaluacions, projectes...).

13 Promoure activitats de divulgació i per donar prestigi a la recerca.

Recursos Director general: 2

Humans Subdirector general: 1

Tècnics superiors: 16

Tècnics de gestió: 2

Administratius: 3

Auxiliars administratius: 7

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General de Recerca Codi: UR04

Programa Recerca Codi: 571

  285

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Direcció General de Recerca

responsable

Missió Situar Catalunya en una posició avançada a Europa en el sistema de recerca i innovació en l'àmbit agroalimentari mitjançant

una política pública de recerca integrada amb el conjunt d'agents públics i privats per tal d'aconseguir incrementar la

capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les

zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial.

Objectius 1 Impulsar la recerca en ciència i tecnologia agroalimentària (genètica molecular vegetal, agroindústria, ...)

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar en un 20% la dotació de recursos a l'IRTA, LGMV, Unitat recerca ecosistemes aquàtics de l'Ebre, CRESA .

Operatius 1.2 Impulsar l'Anella de l'Agroindústria.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Incrementar dotació INPUT % 20%

2 Avaluació necessit.inv.Anella Agroind´ OUTPUT data 1r semestre

3 Inici construcció centres Reus i Lleida OUTPUT data 2n trimestre

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Donar suport a l'IRTA, laboratori IRTA-CSIC-Genètica Molecular Vegetal, Unitat recerca ecosistemes aquàtics Ebre i CRESA

2 Portar a terme accions per impulsar els centres tecnològics de l'Anella de l'Agroindústria

Recursos Tècnic superiors 1 (33%)

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General de Recerca Codi: UR04

Programa Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Codi: 572
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Unitat Direcció General de Recerca

responsable

Missió Impulsar la recerca en l'àmbit biomèdic i en ciències de la salut (genòmica, medicina predictiva i regenerativa, salut

ambiental, bioenginyeria i les neurociències).

Objectius 1 Impulsar recerca àmbit biomèdic i ciències salut (genòmica, medic.predic. i regenerat., salut ambiental, bioeng.i neurociènc.

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar en un 27% la dotació de recursos a l'IDIBAPS, ICCC, CRG.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Incrementar recerca INPUT % 27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Donar suport a l'IDIBAPS, el CRG i l'ICCC

Recursos Tècnic superior: 1 (33%)

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General de Recerca Codi: UR04

Programa Recerca biomèdica i en ciències de la salut Codi: 573
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Unitat Direcció General de Recerca

responsable

Missió Elaborar, coordinar i gestionar el model sistèmic de transferència tecnològica a Catalunya que permeti promoure la integració

dels coneixements científics i la tecnologia empresarial com a via per millorar la competitivitat de les nostres empreses.

Objectius 1 Afavorir l'esperit emprenedor i la creació d'empreses de base tecnològica i els projectes conjunts univ., centres R+I, empres

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar la transferència de coneixement mitjançant el Consorci de Transferència de Coneixement

Operatius 1.2 Mantenir en 3 el nombre de projectes del programa d'innovació en enginyeria subvencionats pel DURSI

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Tecnolog.identif.suscept.ser transf. CTC Resultats Nombre 25

2 Projectes programa innovació enginyeria OUTPUT Nombre 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Donar suport al Consorci de Transferència de Coneixement (CTC)

2 Desenvolupar el programa d'innovació en enginyeria

Recursos Tècnic superior: 1

Humans Tècnic superior: 1 (33%)

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Direcció General de Recerca Codi: UR04

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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FONS NO DEPARTAMENTALS

Codi Secció                                                                                                                                       
PE Pensions
DT Deute
DD Despeses Diversos Departaments
PL Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
FO Fons de Contingència



Unitat Subdirecció General de Despeses de Personal. Departament d'Economia i Finances

responsable

Missió Pagament de les indemnitzacions i pensions a ex alts càrrecs de la Generalitat i del Parlament actual i dels treballadors de

la Generalitat de Catalunya en el període anterior al 1939

Objectius 1 Complir amb el que estableix la normativa de la Generalitat sobre pensions i indemnitzacions

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir les pensions i indemnitzacions vigents

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de perceptors OUTPUT perceptors 430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar mensualment la nòmina de classes passives

2 Aplicar els canvis que disposi la normativa sobre classes passives

Recursos Personal de la SG de Despeses de Personal que també executen altres tasques:  4

Humans

Dept./Secció Pensions

Servei/Entitat Classes Passives Codi: PE01

Programa Pensions i prestacions assistencials Codi: 311
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Unitat Subdirecció General de Despeses de Personal. Departament d'Economia i Finances.

responsable

Missió Indemnitzacions per a les persones afectades pels supòsits determinats per la Llei 46/77, d'amnistia, i excloses dels

beneficis de la Llei de l'Estat.

Objectius 1 Indemnitzar les persones afectades pels supòsits de la Llei 46/77 d'amnistia i excloses dels beneficis de la Llei de l'Estat.

Estratègics

Objectius 1.1 Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 288/2000, de 31 d'agost.

Operatius 1.2 Resoldre la convocatòria d'ajuts del Decret 330/2002, de 3 de desembre.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Tramitar les sol·licituds presentades a les 2 convocatòries d'indemnitzacions a persones que van patir privació de llibertat.

Recursos

Humans

Dept./Secció Pensions

Servei/Entitat Indemnitzacions Codi: PE02

Programa Pensions i prestacions assistencials Codi: 311
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Unitat SG Deute Públic i Operacions Financeres i Servei d'Operacions Financeres

responsable

Missió Formalitzar, gestionar i controlar l'endeutament de la Generalitat de Catalunya i empreses públiques d'acord amb la normativa

vigent, per tal de garantir l'eficàcia i l'eficiència en la seva gestió i, alhora, obtenir l'endeutament en les millors con-

dicions de mercat i de manera sostenible

Objectius 1 Reduir la càrrega financera mitjançant el cost financer de l'endeutament

Estratègics 2 Obtenir els recursos financers necessaris per a fer front a l'execució de la despesa

3 Millorar, controlar i optimitzar la qualitat, l'execució i el nivell de l'endeutament

Objectius 1.1 Intensificar la política de negociació bancària i flexibilitzar les font de finançament

Operatius 1.2 Implantar la gestió centralitzada dels saldos de tresoreria i de l'endeutament de les entitats de la Generalitat de Catalunya

1.3 Refinançar l'endeutament actual de les empreses SEC 95 i assumir-lo per la Generalitat

2.1 Analitzar i estudiar diferents instruments de finançament com eina de suport a la presa de decisions sobre l'endeutament

2.2 Potenciar i diversificar el sistema i les fonts del finançament del deute

2.3 Titulitzar actius i impulsar altres sistemes de finançament alternatiu

3.1 Intensificar la celeritat i simplificar la tramitació de la gestió de l'endeutament

3.2 Minimitzar el risc associat a l'endeutament i incrementar la liquiditat del mercat secundari

3.3 Controlar periòdicament el límit d'endeutament establert en el Pla anual mitjançant indicadors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Puntes de tresoreria màximes i mínimes Resultats Puntes de tresoreria Mín.0-màx 15,5% pressup 2006

2 Estalvi de la càrrega financera Resultats Estalvi Entre 300.000-600.000 euros

3 Saldo mig, màxim i mínim d'endeutament Resultats Saldo Límit màx.endeut.Prog.anual 06

4 Cost ponderat deute GC(compon/dif Estat) Resultats Cost ponderat 3,93% (Dif.Estat: -0,658%)

5 Rendiment mig saldos tresor. i empreses Resultats Rendiment mig 1,92%

6 Marge mig operacions endeutament Resultats Marge mig 0,22%

7 Vida mitjana deute GC (diferen.Estat)) Qualitat Anys 8,30 anys. Diferenc: 1,42 anys

8 Estructura deute GC (fix/variable) Resultats Estructura deute 61% fix / 39% variable

9 Percent.pagarés en deute a curt termini Resultats Pagarés a curt 45%

10 Volum negociació deute mercat secundari Resultats Volum deute 41.254,20

Activitats 1 Millorar la difusió de la informació a la web destinada a inversors institucionals i possible marketing

2 Gestionar la informació rebuda dels inversors i fer presentacions als potencials inversors

3 Analitzar totes les operacions de les empreses SEC 95

4 Constituir un grup de treball (Cash-pooling) i impulsar la implantació d'un sistema de gestió centralitzada saldos tresoreria

5 Gestió i control dels ingressos i les despeses de la secció pressupostària del Deute

6 Iniciar l'estudi de les eines de la gestió del risc (Cost at Risk; Budget at Risk; Amount at Risk)

7 Renovació dels tipus d'interès d'acord amb les condicions dels mercats financers

8 Substituir la creació de noves referències per la reobeertura d'emissions antigues

9 Elaborar i tramitar les instruccions oportunes per les entitats financeres respecte a les operacions d'endeutament

10 Explorar els drets susceptibles de ser titulitzats (efectes sobre consolidació deute)

11 Control de l'execució del pressupost del Deute amb l'elaboració d'estadístiques periòdiques

12 Actualitzar i desenvolupar un sistema d'informació de les operacions d'endeutament

Recursos Subdirectors:  2

Humans Tècnics superiors:  3

Tècnics:  5

Administratius:  1

Auxiliars administratius:  1

Dept./Secció Deute

Servei/Entitat Deute Codi: DT01

Programa Amortització i despeses financeres del deute púb. Codi: 911
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Unitat Coordinació informàtica del Departament d'Economia i Finances

responsable

Missió Garantir el funcionament d'aplicacions corporatives de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Objectius 1 Aprofitament de les potencialitats de les TIC per a la millora de la gestió

Estratègics

Objectius 1.1 Desenvolupament, evolució i manteniment de sistemes d'informació

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Liquidacions presentades mitjanç.Gaudi OUTPUT percentatge 20%

2 Liquidacions pagades mitj.plataforma pag OUTPUT percentatge 20%

3 Grau d'execució del projecte GECAT OUTPUT percentatge 100%

4 Grau execució projecte modernitz.GIP/SIP OUTPUT percentatge 100%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupament i implantació dels sistema d'informació tributària G@udi

2 Manteniment, evolució i noves fases del sistema GECAT

3 Manteniment i modernització del sistema GIP-SIP

Recursos Grup A  5

Humans Grup B 12

Grup C  9

Dept./Secció Despeses Diversos Departaments

Servei/Entitat Gestió Serveis Horitzontals.SG Economia Codi: DD01

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Secretaria General. Departament d'Economia i Finances

responsable

Missió Garantir el compliment dels compromisos salarials de caràcter general acordats amb la representació sindical en l'àmbit de la

Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat.

Objectius 1 Finançar l'aportació al pla de pensions d'ocupació aprovat pel Govern

Estratègics 2 Provisionar les necessitats de crèdit per millores salarials de l'Acord General de condicions de treball

Objectius 1.1 Realitzar els pagaments o transferències corresponents a l'aportació del promotor del pla de pensions

Operatius 2.1 Instrumentar i tramitar les transferències de crèdits necessàries

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de perceptors del pla de pensions OUTPUT perceptors 153.616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar els pagaments o transferències de crèdit per aportacions al pla de pensions

2 Anàlisi de les necessitats de crèdit demanades pels centres gestors

3 Instrumentació dels expedients de minoració de crèdit per transferència a centres gestors

Recursos Tècnics a temps parcial:  2

Humans

Dept./Secció Despeses Diversos Departaments

Servei/Entitat Altres Millores Ret. i Soc.SG Economia Codi: DD02

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

responsable

Missió Gestionar el patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Objectius 1 Inventariar i racionalitzar el patrimoni

Estratègics 2 Establir política de compres corporativa

3 Distribució d'herències

4 Cobertura de persones i béns

Objectius 1.1 Creació de Base de Dades i aplicatiu de gestió inventari

Operatius 1.3 Reduir el nombre d'ubicacions de seus administratives

2.2 Millora condicions de compra

2.3 Estandarització de béns i serveis d'ús comú

3.1 Administrar els béns provinents de les herències intestades en que la Generalitat ha estat declarada hereva

4.1 Protegir les persones i el patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb les corresponents cobertures d'assegurances

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Acords Marc vigents OUTPUT núm. contractes 6

2 Herències distribuides OUTPUT distribuides 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar el patrimoni de la Generaltat i administrar, explotar i alienar el seu patrimoni privat

2 Dissenyar un model de dades del Registre del sector públic

3 Investigar els béns relictes dels causants intestats

4 Liquidar, distribuir o adjudicar el cabal relicte

5 Incrementar l'homogeneïtat i normalització dels béns consumibles utilitzats per l'Administració

6 Externalitzar l'emmagatzematge dels productes

7 Gestionar tots els contractes subscrits per la Generalitat de Catalunya en matèria d'assegurances

8 Gestionar tots els suplements d'altes i de baixes de les pòlisses d'assegurances subscrites

Recursos Alts càrrecs 1

Humans Grup A 26

Grup B  5

Grup C  9

Grup D 11

Dept./Secció Despeses Diversos Departaments

Servei/Entitat Gestió Patrim. DG Patrimoni Generalitat Codi: DD03

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei d'Operacions Financeres

responsable

Missió Donar compliment a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre,

el qual estableix que és competència de la Generalitat de Catalunya distribuir als ens locals els ingressos procedents de la

participació en els ingressos estatals, d'acord amb els criteris legals establerts per a les esmentades participacions.

Objectius 1 Gestionar els pagaments als ens locals segons criteris d'eficàcia i eficiència

Estratègics

Objectius 1.1 Supervisar i mantenir els comptes bancaris a través dels quals s'efectuen els pagaments als ens locals

Operatius 1.2 Efectuar els pagaments amb el menor termini des de la data que es reben els ingressos procedents de l'Estat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Termini de pagament Eficiència dies Mínim 0 dies - màxim 2 dies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Revisió i actualitz.dels comptes bancaris pels quals es realitza pgmt d'acord amb DG Política Financera

2 Càrrega dels imports de la participació mitjançant els fitxers enviats per l'Estat (M.Economia i Hisenda)

3 Execució del procés informàtic de la gestió del pagament

Recursos Tècnic a temps parcial: 1

Humans

Dept./Secció Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

Servei/Entitat Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat Codi: PL01

Programa Part. dels ens locals en els ingressos de l'Estat Codi: 712
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Unitat Departament d'Economia i Finances

responsable

Missió Atendre necessitats no previstes en el pressupost aprovat inicialment que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Objectius 1 Evitar la tendència expansiva de la despesa a través de l'aprovació de modificacions de crèdit.

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar l'eficàcia de l'execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 L'aplicació d'aquest Fons requereix l'aprovació del Govern a proposta del conseller d'Economia i Finances.

Recursos

Humans

Dept./Secció Fons de Contingència

Servei/Entitat Fons de Contingència Codi: FO01

Programa Fons de contingència d'execució pressupostària Codi: 811
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DEL SERVEI
CATALÀ DE LA SALUT I EGSS

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

SA 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)
SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS)
BE 5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)



Unitat Direcció del CatSalut

responsable

Missió Reforçar els criteris i directrius del Departament de Salut per tal de garantir l'equitat, l'eficiència i la qualitat de

serveis en el territori mitjançant l'aproximació de la governabilitat del sistema al territori.

Objectius 1 Crear els governs territorials de salut per tal d'apropar el govern de salut a la població.

Estratègics 2 Definir un model integral de les necessitats de salut de la població amb el ciutadà com a eix del sistema.

3 Introduir criteris de qualitat en la gestió de les llistes d'espera.

4 Dissenyar el model integral d'atenció al ciutadà.

5 Consolidar un model d'avaluació integral de serveis sanitaris.

Objectius 1.1 Crear consorcis interadministratius anomenats governs territorials de salut (GTS).

Operatius 2.1 Consolidar i ampliar l'àmbit d'aplicació de la prova pilot de finançament en base poblacional.

3.1 Disposar d'elements per a la gestió òptima de llistes d'espera sanitàries basats en la utilització de sistemes més racionals.

3.2 Perfilar la gestió de llistes d'espera en una línia que abarqui tot el seu procés assistencial.

4.1 Disposar d'una eina que permeti la recollida i tractament de l'opinió del ciutadà envers el sistema sanitari públic.

4.2 Conèixer les necessitats i expectatives dels ciutadans envers els serveis sanitaris.

5.1 Definir els indicadors que valoren l'assoliment dels objectius.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Posada en marxa de GTS OUTPUT GTS 20

2 Població coberta pel sistema capitatiu Resultats Percentatge 50%

3 Pacients en llista d'espera quirúrgica Qualitat Pacients 62.500

4 Temps de resolució de LLEQ Qualitat Mesos 4,75

5 Temps demora en LLEQ Qualitat Mesos 5,00

6 Temps espera en LLEQ Qualitat Mesos 5,10

7 Temps mig de tancament de reclamacions Qualitat Dies 28

8 Unitats productives a avaluar Qualitat Unitats productives 780

 

 

Activitats 1 Constituir i crear els governs territorials de salut.

2 Avaluar la prova pilot del sistema de pagament en base poblacional.

3 Establir els criteris de prioritats per a tots els procediments declarats a la llista d'espera quirúrgica (LLEQ).

4 Definir el sistema de comunicació entre les unitat proveïdores i LLES pel que fa al registre nominal de CCEE.

5 Definir el model integral d'atenció al ciutadà.

6 Elaborar un manual de bones pràctiques.

7 Seguir amb el Pla d'enquestes de satisfacció del CatSalut.

8 Avaluar els objectius contractuals de les diferents línies assistencials.

Recursos Personal directiu: 5.

Humans Tècnics: 77.

Administratius: 39.

Altre personal de suport: 2.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Direcció de l'Àrea de Recursos

responsable

Missió Contribuir al desenvolupament de les persones perquè assoleixin els objectius organitzacionals. Per a facilitar aquesta tasca

adreçada a tot el personal del CatSalut, es realitza el Pla de formació anual on es recullen totes les activitats previstes i

també s'estableixen els criteris per a realitzar-ne d'altres, les quals siguin requerides en el decurs de l'any per

l'organització.

Objectius 1 Ser una eina al servei de l'estratègia organitzativa.

Estratègics 2 Ser una eina de gestió per a aconseguir els objectius de l'organització.

3 Millorar el rendiment dels professionals en els llocs de treball.

4 Millorar el desenvolupament dels professionals en el seu lloc de treball.

Objectius 1.1 Millorar el coneixement de l'organització dels treballadors amb la realització de sessions informatives.

Operatius 2.1 Donar resposta a les necessitats formatives que puguin detectar les diferents unitats.

3.1 Realitzar activitats adreçades a millorar el rendiment dels professionals.

4.1 Realitzar activitats adreçades a millorar el coneixement i les habilitats dels professionals.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats realitzades OUTPUT Percentatge 95%

2 Activitats sol·licitades OUTPUT Activitats 650

3 Avaluacions específiques Qualitat Avaluacions 500

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar sessions informatives sobre els projectes estratègics.

2 Realitzar activitats adreçades a l'assoliment dels objectius.

3 Aprofundir i millorar els coneixements dels comandament en l'avaluació de les competències professionals.

4 Facilitar eines instrumentals per al desenvolupament en llengües estrangeres.

5 Facilitar eines instrumentals per al desenvolupament en l'ús de noves tecnologies.

6 Facilitar eines instrumentals per al desenvolupament en activitats en habilitats de comunicació.

7 Facilitar eines instrumentals per al desenvolupament en l'àmbit del factor humà.

Recursos Tècnics: 2.

Humans Administratius: 2.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Direcció de l'Àrea de Serveis i Qualitat

responsable

Missió L'atenció primària desenvolupa la seva prestació de serveis en els àmbits de la promoció de la salut, la prevenció de la

malaltia, l'assistència i el tractament de malalts aguts i crònics. És la porta d'entrada dels ciutadans als serveis de salut

i, per tant, és el nivell assitencial on s'han d'implementar actuacions orientades a respondre a les noves necessitats i

demandes que planteja el ciutadà, augmentant el seu nivell de resolució.

Objectius 1 Potenciar l'atenció primària com a eix del sistema de salut, garantint una atenció resolutiva i de qualitat.

Estratègics 2 Incorporar i potenciar criteris d'efectivitat i eficiència en les decisions terapèutiques, reforçant la corresponsabilització

3 Potenciar el sistema d'informació, d'avaluació i control de la prestació farmacèutica.

4 Optimitzar els serveis i prestacions farmacèutiques.

Objectius 1.1 Incrementar la capacitat resolutiva de l'atenció primària.

Operatius 1.2 Potenciar l'atenció a les patologies més prevalents.

1.3 Millorar l'atenció a la salut sexual i reproductiva.

2.1 Definir i implantar nous models de corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica (proveïdors).

2.2 Potenciar l'eficiència en la utilització de medicaments (genèrics i especialitats amb preus de referència).

3.1 Implantar la recepta electrònica a Catalunya.

3.2 Optimitzar els programes de renovació de medicació crònica.

4.1 Implantar a tot el territori el nou model de gestió de la prestació farmacèutica en centres residencials socials.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Equips d'atenció primària (EAP) OUTPUT EAP 350

2 EAP en el programa Salut i Escola OUTPUT EAP 86

3 Metges de família/10.000 hab. Qualitat Metge de família 5,4

4 Infermeres/10.000 hab. Qualitat Infermeres 6,4

5 Receptes per habitant Eficiència Receptes 10,6

6 Farmàcs genèrics/total especialitats Eficiència Percentatge 17%

7 ABS amb recepta electrònica Resultats ABS 5

 

 

 

Activitats 1 Pla estratègic de millora de l'atenció primària.

2 Implantació de nous equips d'atenció primària.

3 Pla de xoc de l'atenció primària.

4 Potenciació de l'ús de genèrics i de les especialitats farmacèutiques sotmeses al sistema de preus de referència.

5 Desenvolupament del programa de seguiment de la prescripció farmacèutica de les novetats terapèutiques.

6 Reforçament dels indicadors d'efectivitat i eficiència en la utilització de medicaments en els contractes amb els proveïdors.

7 Assignació d'objectius quantitatius vinculats amb la despesa farmacèutica en els equips d'atenció primària.

8 Estudi i desenvolupament de fórmules de corresponsabilització amb la farmàcia comunitària.

9 Optimització dels programes de renovació de medicació crònica amb el seguiment del compliment dels criteris comuns mínims.

10 Potenciació de l'anàlisi de la prestació farmacèutica en base als usuaris consumidors.

11 Seguiment de l'evolució de la prova pilot per a la implantació de la recepta electrònica a Catalunya.

12 Optimització dels sistemes d'informació i gestió de la prestacicó farmacèutica (DataMart).

13 Optimització dels sistemes de distribució i assignació de talonaris de receptes.

Recursos Personal directiu: 3.

Humans Tècnics: 85.

Administratius: 50.

Altre personal de suport: 12.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Atenció primària de salut Codi: 411
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Unitat Direcció de l'Àrea de Serveis i Qualitat

responsable

Missió Prestar amb qualitat i eficiència els serveis d'atenció especialitzada de salut per als pacients dels hospitals de la XHUP,

els centres sociosanitaris i els de salut mental, i donar suport a les altres línies assistencials, segons les directrius i

els objectius del Pla de salut de Catalunya.

Objectius 1 Adequar progressivament l'oferta de serveis especialitzada a les necessitats detectades.

Estratègics 2 Potenciar la corresponsabilització en la prestació farmacèutica en l'àmbit de l'especialitzada hospitalària.

3 Millorar l'equitat d'accés de la població a la xarxa d'atenció especialitzada.

4 Millorar la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals.

5 Millorar l'atenció de salut a les persones de més de 64 anys i amb dependència.

Objectius 1.1 Incrementar l'oferta de recursos maternoinfantils.

Operatius 2.1 Assignar pressupostos a nivell d'hospital per la despesa generada en medicació hospitalària de dispensació ambulatòria(MHDA).

2.2 Redefinir el catàleg de prestacions de l'MHDA.

2.3 Revisar la tarifa d'hospital de dia.

3.1 Revisar els nous procediments a monitorar les llistes d'espera.

3.2 Implantar el diagnòstic ràpid de càncer.

3.3 Coordinar les actuacions dels diferents àmbits sanitaris per donar resposta a les necessitats de salut maternoinfantil.

4.1 Iniciar programes de prevenció de trastorns mentals en grups vulnerables.

5.1 Millorar l'atenció de salut a les persones incloses a les línies d'atenció que poden cursar amb discapacitat.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Hospitals amb DMA en MHDA Eficiència Hospitals 58

2 Total de centres de la XHUP INPUT Centres 63

3 Hospital amb obtenció i extracció òrgans INPUT Hospitals 23

4 Llits d'aguts/1.000 hab. INPUT Llits 2,06

5 Freqüèntació hospitalària pública Eficiència Altes/1.000 hab. 95,90

6 Estada mitjana Eficiència Dies 5,60

7 Altes CMA sobre total altes Eficiència Percentatge 16%

8 Llits psiquiàtrics d'aguts INPUT Llits 1096

9 Llits internament sociosanitaris INPUT Llits 8.845

10 Places hospital dia sociosanitari INPUT Places 1.935

Activitats 1 Definició de possibles millores sobre el model d'assignació pressupostària als hospitals per a la MHDA.

2 Redefinició del catàleg de MHDA.

3 Monitorització i seguiment dels nous tractaments en la teràpia oncològica d'acord amb el Pla director d'oncologia.

4 Revisió de la Instrucció de MHDA, adaptant-la a nous models basats en criteris d'efectivitat i eficiència.

5 Càlcul d'una nova tarifa d'hospital de dia que consideri medicació inclosa en la MHDA.

6 Assignació als hospital de la XSUP d'una despesa evitable potencial objectiu (DEPO) en determinades especialitats.

7 Assignació als centres de salut mental d'un cost per recepta màxim (CRM).

8 Reducció del temps d'espera per a procediments quirúrgics i proves diagnòstiques.

9 Increment de les activitats de salut mental i addiccions en l'APS.

10 Desplegament prioritari de programes d'atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries.

11 Disseny i posada en funcionament de protocols d'actuació per a l'atenció a les persones de més de 64 anys i amb dependència.

12 Adequació de la cartera de serveis sociosanitària amb increment de recursos diagnòstics/assistencials per a grups específics.

Recursos Personal directiu: 5.

Humans Tècnics: 123.

Administratius: 72.

Altre personal de suport: 18.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat Direcció del CatSalut

responsable

Missió Finançar els serveis sanitaris prestats pels centres d'atenció primària i especialitzada de l'Institut Català de la Salut,

així com les despeses corresponents als serveis d'administració.

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Transferències internes per serveis de salut Codi: 415
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Unitat Direcció de l'Àrea de Serveis i Qualitat

responsable

Missió Millorar la prestació de serveis de transport sanitari, assignant el recurs assitencial més adequat segons la demanda assis-

tencial i la disponibilitat dels recursos existents.

Objectius 1 Establir una separació efectiva entre transport sanitari urgent i no urgent.

Estratègics 2 Millorar la prestació del servei de transport sanitari (realització i puntualitat).

3 Disposar de la informació detallada de la prescripció i la realització del servei.

Objectius 1.1 Posada en funcionament dels centres de control del transport sanitari.

Operatius 1.2 Implantació de la nova xarxa de proveïdors derivada dels concursos públics de transport sanitari, tant urgent com no urgent.

2.1 Coordinació de la prestació des dels centres de control del transport sanitari.

2.2 Seguiment i millora de la puntualitat.

3.1 Implantació del sistema de prescripció.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Serveis prescrits per unitat productiva OUTPUT Serveis de transport 2.154.744

2 Serveis programats sobre total Eficiència Percentatge >65%

3 Serveis no programats sobre total Eficiència Percentatge <35%

4 Transport sanitari collectiu sobre total Eficiència Percentatge >30%

5 Serveis transport no urgent per habitant Eficiència Serveis de transport 0,3

6 Seguiment concurs transport urgent OUTPUT Acció Tot l'any

 

 

 

 

Activitats 1 Coordinació i seguiment de l'adjudicació del concurs de transport sanitari no urgent (TSNU).

2 Coordinació de la implantació del concurs de transport sanitari urgent.

3 Grup de treball amb experts del centre de control TSNU per unificar criteris.

Recursos Tècnics: 8.

Humans Administratius: 5.

Altre personal de suport: 1.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Direcció del CatSalut

responsable

Missió Promoure la recerca orientada tant a les necessitats de salut i serveis sanitaris de la població com a les necessitats de

coneixement del sistema sanitari.

Objectius 1 Promoure la utilització de les tecnologies mèdiques d'acord amb criteris d'eficàcia, seguretat, efectivitat i eficiència.

Estratègics 2 Utilitzar el coneixement científic promovent la cultura de l'avaluació.

3 Desenvolupar estratègies de recerca per a les necessitats identificades en plans de salut, serveis i recerca de Catalunya.

Objectius 1.1 Refinar les estratègies de disseminació i intensificar l'ús de les TIC.

Operatius 1.2 Respondre a les necessitats del coneixement del sistema sanitari amb processos d'avaluació, incorporant vessant de qualitat.

2.1 Mantenir la transferència de coneixement sobre la metodologia i aplicacions en l'avaluació i gestió de serveis sanitaris.

3.1 Identificar necessitats de recerca amb metodologia explícita i sistemàtica i criteris científics i de participació.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòria de recerca AATM Eficiència Data fita 2n semestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar el finançament de la convocatòria de recerca.

2 Potenciar i avaluar projectes de recerca.

Recursos Tècnics: 1.

Humans Administratius: 1.

Altre personal de suport: 1.

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Servei Català de la Salut Codi: 5100

Programa Recerca biomèdica i en ciències de la salut Codi: 573
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Unitat Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut

responsable

Missió El Centre Corporatiu té com a responsabilitat fer seva la missió de l'ICS. Això es concreta en ser l'impulsor de la moderni-

tzació de la Institució, per tal de fer-la més accessible, més receptiva, més comunicativa, més resolutiva, més efectiva i

solvent. I perquè així sigui, el Centre Corporatiu ha de donar suport a les dues divisions assitencials des dels vessants es-

tratègic, d'organització, de reenginyeria de processos, de sistemes d'informació i de tecnologia.

Objectius 1 Marc estratègic: adaptació normativa i marc organitzatiu

Estratègics 2 Estandardització, unificació i normalització de processos

3 Enfocament de servei a client

4 Automatització i aprofitament de les tecnologies: accesibilitat a la informació i integració de sistemes

5 Cerca de sinergies, economies d'escala i optimització de recursos

Objectius 1.1 Revisió i adaptació normativa (econòmica, rrhh, i altres)

Operatius 1.2 Establiment de nous models de gestió (escenaris jurídics) i criteris de gestió global

2.1 Reenginyeria dels processos i de circuits

2.2 Estratègies d'eficàcia operativa

2.3 Estratègies de formació i capacitació professionals

3.1 Facilitar el procés de lliure elecció de metge i centre

3.2 Impulsar la utilització del web de l'ICS en la comunicació amb la institució (proveïdors, treballadors)

3.3 Visió única i completa de l'usuari per a tots els implicats

4.1 Integració de la gestió economicofinancera i de recursos humans amb la gestió assitencial

4.2 Estendre la utilització de l'estació clinica de treball(e-CAP) en la xarxa d'atenció primària

4.3 Promoure la història clinica compartida entre l'Atenció Primària i l'Atenció Hospitalària

5.1 Aprofitar la grandària de l'ICS per aconseguir situacions més avantatjoses en la compra, contractació i distribució recursos

5.2 Facilitar la productivitat del professional i la seva dedicació a activitats que afegeixin valor

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment núm. citac. i/o canvis metges OUTPUT percentatge incremen 3%

2 Increment núm. usuaris connectats OUTPUT percentatge incremen 3%

3 Inc.núm. històries clín. actives(e-CAP) OUTPUT percentatge incremen 3%

4 Incre. núm.doc.accessibles entre AP i AH OUTPUT percentatge incremen 3%

5 Reducció d'stocks OUTPUT euros 1.000.000

6 Reducció d'expedients OUTPUT Nbre. unitats 100

7 Renting atenció primària OUTPUT euros 2.000.000

8 Renting atenció hospitalària OUTPUT euros 6.000.000

 

 

Activitats 1 Desenvolupament del marc normatiu Llei de l'ICS

2 Anàlisis dels circuits i de procediments de la gestió del flux de pacients

3 Anàlisis dels circuits i de procediments de la gestió del flux de petició de proves diagnòstiques

4 Anàlisis dels circuits i de procediments de la gestió de documentació clinica

5 Simplificar les relacions dels ciutadans amb l'ICS, integrant tota informació d'interès general en únic punt: el web l'ICS

6 Facilitar el procés de lliure elecció de metge i/o centre, i impulsar la utilització d'internet per fer-ho

7 Accés telemàtic per al pagament de taxes

8 Integració progressiva de les tasques d'enmagat. i logíst. distribució del material fungible dels centres de l'ICS(Logaritme)

9 Incorporació de la central de compres als centres de l'ICS gestionats per Logaritme (economies d'escala)

10 Operació de renting per a la renovació de l'aparatatge electromèdic d'hospitals i centres d'At. Primària

11 Implantació del mòdul SAP Economicofinancer

Recursos Total dotacions: 373

Humans Funcionaris: 320 (Grup A:113; Grup B: 28, Grup C: 56; Grup D: 110 i Grup E: 13)

Laborals fixos: 53 (Grup A:27; Grup B: 1; Grup C: 6; Grup D: 12 i Grup E: 7)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Institut Català de la Salut Codi: 5200

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Divisió d'Atenció Primària de l'ICS

responsable

Missió Prestació de serveis d'atenció primària per a la població de Catalunya de referència, amb increment de la plantilla de pro-

fessionals a l'atenció primària, degut a l'augment de la població, augment en la utilització dels serveis sanitaris per part

de la població i progressiu envelliment. Creació de nous centres d'urgències d'atenció primària. Programa de formació en l'àm

bit de la salut amb noves línies de formació de la Divisió Atenció Primària i millora de la competència professional.

Objectius 1 Aconseguir una millor atenció mèdica o d'infermeria amb redistribució de les càrregues de feina

Estratègics 2 Assolir noves competències en els CAP mitjançant formació i pla d'equipaments.

3 Oferir un servei que garanteixi un alt nivell de resolució de les demandes de patologia urgent.

4 Ampliar les unitats de rehabilitació i el tractament de l'anticoagulació oral a l'atenció primària.

Objectius 1.1 Incrementar els professionals amb redistribució de les càrregues assitencials.

Operatius 1.2 Arribar a assolir que la totalitat de població dels CAP de l'ICS tinguin el servei de call center ICS-Sanitat Respon

2.1 Incrementar cursos no presencials amb formació mitjançant e-learning per estaments profes.i curs de gestió per metges. p

2.2 Incrementar la formació amb la utilització d'una plataforma virtual i e-learning.

2.3 Incrementar la formació en servei, amb la creació d'estades formatives i incrementar la formació per a directius.

3.1 Creació de centres d'urgències d'atenció primària, dotats tecnològicament amb radiologia digitalizada i boxos d'observació

3.2 Implementar noves competències com tractament anticoagulant oral, anticoncepció, fons d'ull, cirurgia menor.

3.3 Millorar la detecció precoç d'algunes complicacions associades a malalties cròniques (esp.mal. pulm. obs. cro. i diab. melli)

4.1 Incrementar la relació directa amb els CAP i les unitats de rehabilitació, incrementant la capacitat resolutiva.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment de professionals INPUT número professionals 450

2 Temps de visita per pacient Qualitat minuts per pacient 10

3 Augment d'activitat. Assol. noves proves Resultats percentatge incremen 20%

4 Creació de centres d'urgències d'AP INPUT número nous centres 12

5 Increment projectes de formació Qualitat percentatge incremen 50%

6 Noves metodologies formatives Qualitat percentatge cursos 100%

7 Formació en servei: e-learning, reciclat OUTPUT percentatge incremen 25%

8 Aug. nombre pacients controlats amb TAO OUTPUT percentatge incremen 50%

 

 

Activitats 1 Increment de professionals mitjançant noves accions i augmentar el temps de visita per pacient.

2 Donar una millor cobertura i noves prestacions.

3 Donar una millor cobertura mèdica a l'atenció urgent a la població.

4 Desenvolupar un programa de formació per a directius d'atenció primària.

5 Preparar formació de millora de competència professional i curs on-line d'actualització.

6 Crear una plataforma en farmacoterapèutica i en formació en salut mental.

7 Desenvolupar una coordinació eficaç amb els CAP i les unitats de rehabilitació amb l'elaboració de guies de derivació i prot.

8 Educació sanitària dels professionals d'atenció primària en relació al tractament anticoagulant oral.

9 Incorporació de major població al call center ICS-Sanitat Respon.

10 Detecció de necessitats d'equipaments, concurs públic per a l'adjudicació dels equipaments.

11 Protocol.lització de les exploracions a realitzar amb nous equipaments i formació als professionals.

12 Protocol.lització de patologies entre centres d'urgències d'atenció primària amb hospital de referència i CAP.

Recursos Total dotacions: 21.559

Humans Funcionaris: 20.775 (Grup A: 7.251; Grup B: 6.387; Grup C: 639; Grup D: 5.207 i Grup E: 1.291)

Laborals fixos: 775 (Grup A: 651; Grup B: 38; Grup C: 13; Grup D: 29 i Grup E: 44)

Laborals temporals: 9 (Grup B: 2 i Grup E: 7)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Institut Català de la Salut Codi: 5200

Programa Atenció primària de salut Codi: 411
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Unitat Divisió d'Atenció Especialitzada de l'ICS

responsable

Missió La Divisió d'Atenció Especialitzada de l'ICS té com a missió la prestació de serveis especialitzats hospitalaris a la pobla-

ció de Catalunya que li és de referència, en funció de la seva ubicació geogràfica i a la disponibilitat de serveis d'alta

tecnologia i complexitat.

Objectius 1 Situar el pacient en el centre del Sistema de Salut.

Estratègics 2 Considerar els professionals com la força principal del Sistema.

3 Recapitalització progressiva per les inversions en infraestructures i equipaments.

4 Gestió del terciarisme i noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques. Docència i recerca: cooperació i adequació necessi.

Objectius 1.1 Adequar l'oferta a les necessitats de la població: millorar la productivitat i l'eficiència dels dispositius assitencials.

Operatius 1.2 Consolidar el paper de les unitats d'atenció als usuaris com a nes que vetllen pels drets dels ciutadans usuaris de l'hospit.

1.3 Avaluar la satisfacció dels pacients i adoptar mesures de millora d'acord amb els resultats. Millora dels serveis hotelers.

2.1 Participació dels professionals en la presa de decisions.

2.2 Incentivació dels professionals.

3.1 Millora en la disponibilitat tecnològica, adequada a les necessitats de la població a tractar.

3.2 Propostes estratègiques i plans directors a cada hospital.

3.3 Inversió en noves tecnologies de la informació i de les comunicacions.

4.1 Avaluació de la incorporació d'innovacions tecnològiques.

4.2 Seguiment específic dels procediments d'alta complexitat.

4.3 Adeq.oferta places MIR a necessitats del sistema sanitari. Vetllar per qualitat i eficàcia prog. formatius postgrau.

5.1 Equilibri pressupostari amb viabilitat económica financera (ingressos via contracte CatSalut i altres vs. Despeses).

5.2 Adopció de mesures conjuntes entre l'AE i l'AP per l'optimització dels recursos disponibles en benefici de la població.

5.3 Aliances estratègiques amb altre proveïdors del territori i consolidació del paper de les Direccions Clíniques Territorials.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment d'activitat OUTPUT percentatge 5%

2 Reducció malalts en llista espera quir. OUTPUT percentatge 10%

3 Reducció malalts en llista espera cons. OUTPUT percentatge 20%

4 Rducció malalts en llista espera proves OUTPUT percentatge 10%

5 Augment alternatives a la hosp. conv. Qualitat percentatge 10%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Altes hospitalització

2 Visites ambulatòries

3 Exploracions complementàries

4 Tractaments en gabinets

5 Docència mèdica i post-grau

6 Investigació

Recursos Total dotacions: 19.310

Humans Funcionaris: 17.136 (Grup A: 2.687; Grup B: 6.469; Grup C: 950; Grup D: 5.554 i Grup E: 1.476)

Laborals fixos: 2.171 (Grup A: 1.630; Grup B: 69; Grup C: 16; Grup D: 28 i Grup E: 428)

Laborals temporals: 3 (Grup C: 1 i Grup E: 2)

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Institut Català de la Salut Codi: 5200

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412

  309

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat ICASS

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics de l'ICASS per tal d'assolir els objectius de

l'entitat

Objectius 1 Planificar, integrar i dirigir els recursos de l'ICASS

Estratègics 2 Coordinar l'actuació de les unitats/centres/serveis per una gestió eficaç, eficient i econòmica

3 Atendre i informar el ciutadà dels serveis existents, dels recursos disponibles

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de l'ICASS

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

2.2 Executar les inversions previstes i en el termini previst

3.1 Millorar la qualit d'atenció al ciutadà amb informaccessib. i entenedora

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients de contractació impulsats INPUT Expedients 489

2 Personal total de l'ICASS INPUT Persones 1.792

3 Convocatòries de subvencions publicades INPUT Convocatòries 12

4 Projectes d'inversió pròpia impulsats INPUT Expedients 415

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els recursos humans de l'ICASS

2 Coordinar l'actuació dels centres i serveis de l'ICASS

3 Coordinar la gestió econòmica dels crèdits de l'ICASS

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base a percentatges de despesa d'aquest programa

Humans es pot considerar que el personal que es destina són 20 persones: 1 alt càrrec, 9 del grup A i 10 del grup B.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Servei de recursos humans del Departament de Benestar i Família

responsable Àrea de Formació

Missió Oferir la formació requerida pels treballadors públics a fi de promoure el seu desenvolupament personal i professional i

facilitar l'adaptació als canvis ocasionats per les noves tecnologies

Objectius 1 Promoure la formació dels treballadors públics

Estratègics 2 Adaptar els treballadors públics als canvis ocasionats per les noves tecnologies

Objectius 1.1 Ampliar els temes inclosos en les activitats formatives

Operatius 1.2 Mantenir l'oferta d'activitats formatives

2.1 Executar les inversions previstes i en el termini previst

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Assistents a activitats formatives OUTPUT Persones 777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Incloure les necessitats formatives del personal de l'ICASS en el Pla de Formació 2006

Recursos Aquest programa el gestiona el mateix personal del Servei de Recursos Humans del Departament de Benestar i Família que

Humans gestiona el programa 1220 del servei BE01

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Àrea de Coordinació de Programes Estratègics de Benestar i Família

responsable

Missió Vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors públics fent activitats que promoguin la seguretat, la higiene, la

salut i es millorin les condicions de treball

Objectius 1 Promoure i integrar la cultura preventiva

Estratègics 2 Vigilar la salut

Objectius 1.1 Realitzar campanyes de promoció de la salut

Operatius 1.2 Organitzar cursos com a mesures correctores derivades de les avaluacions

1.3 Implantar protocols i guies, i millorar la comunicació per difondre la prevenció

2.1 Realitzar exàmens mèdics

2.2 Reduir els efectes nocius del tabac

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'exàmens mèdics OUTPUT Persones 600

2 Nombre de vacunacions OUTPUT Persones 100

3 Nombre de cursos OUTPUT Cursos 20

4 Nombre de grups de cessació tabàquica OUTPUT Persones 3

5 Treballadors per grup de cessació tab. OUTPUT Persones 10

 

 

 

 

 

Activitats 1 Avaluar els riscos i fer el seguiment de l'execució de les mesures preventives

2 Elaborar el Pla de Prevenció dels riscos laborals

3 Elaborar el Pla de Formació

4 Implantar i mantenir els plans d'emergència dels centres

5 Avaluar els riscos psicosocials i riscos ergonòmics

Recursos Aquest programa el gestiona el mateix personal de l'Àrea de Coordinació de Programes Estratègics del Departament

Humans de Benestar i Família que gestiona el programa 1230 del servei BE01.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Prev. riscos lab. del pers. de l'adm. de la Gener. Codi: 123
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Unitat Servei de Prestacions de l'ICASS

responsable

Missió Gestionar les pensions no contributives i les pensions assistencials, i pal·liar algunes de les situacions de pobresa més pa-

leses que es donen a Catalunya millorant uns ingressos reduïts que no permeten fer front a despeses essencials per poder dur

una existència digne.

Objectius 1 Continuar donant suport econòmic a les persones majors de 65 anys amb pensió del Fons d'assistencia social (FAS) ja derogat

Estratègics 2 Continuar el supor econòmic a les persones 18-64 anys amb pensió del Fons d'assistència social (FAS) ja derogat

3 Continuar la gestió de les prestacions no contributives (PNC)

4 Millorar la situació econòmica de les persones pensionistes vídues

Objectius 1.1 Gestionar i efectuar el pagament de les pensions del Fons d'Assistència Social

Operatius 2.1 Gestionar i efectuar el pagament de les pensions del Fons d'Assistència Social

3.1 Gestionar les pensions no contributives (PNC)

4.1 Gestionar i fer el pagament dels ajuts a cònjuges supervivents

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Beneficiaris PNC jubilació OUTPUT Persones 29.100

2 Beneficiaris PNC invalidesa OUTPUT Persones 30.500

3 Benefiaris PNC derivades de la LISMI OUTPUT Persones 5.500

4 Beneficiaris FAS vellesa OUTPUT Persones 420

5 Beneficiaris FAS malaltia OUTPUT Persones 920

6 Ajuts complementaris pensió viduïtat OUTPUT Persones 80.000

 

 

 

 

Activitats 1 Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de les prestacions

2 Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió del dret a la prestació.

3 Efectuar els tràmits per la verificació d'accés al dret i permanència del dret.

4 Informar i orientar als usuaris sobre els requisits de les tramitacions.

Recursos Grup A: 4

Humans Grup B: 3

Grup C: 12

Grup D: 19

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Pensions i prestacions assistencials Codi: 311
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Unitat ICASS

responsable

Missió Definir, fixar objectius i col·laborar en el finançament dels serveis socials d'atenció primària, d'acord amb el model des-

centralitzat i mitjançant convenis de cooperació amb els diferents ens locals.

Objectius 1 Apostar per polítiques d'acció que promoguin desenvolupament i vida de les persones en el seu entorn fam.i social habitual

Estratègics 2 Promoure actuacions de suport comunitari per prevenir situacions i factors de risc d'exclusió social i per inserció social

3 Establir relacions cooperació interadministrativa amb corporacions locals per mantenir i millorar cobertura d'atenció primàri

Objectius 1.1 Incrementar les ràtios dels professionals dels equips bàsics d'atenció social primària.

Operatius 1.2 Incrementar les cobertures d'atenció domiciliària.

2.1 Desenvolupar programes d'acció comunitària, especialment en aquelles zones territorials amb més mancances socials.

3.1 Incrementar l'aportació econòmica de la Generalitat als ens locals per al desenvolupament d'aquest programa.

3.2 Signar convenis amb tots els ens locals amb competència d'atenció social primària

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convenis signats amb ajuntaments INPUT Convenis 49

2 Convenis signats amb consells comarcals INPUT Convenis 39

3 Professionals d'equips bàsics (CC) INPUT Persones 495

4 Professionals d'equips bàsics (Aj.) INPUT Persones 840

5 Hores d'ajuda a domicili INPUT Hores 2.500.000

6 Aparells de teleassistència INPUT Aparells 10.900

7 Percentatge de població atesa Resultats Persones 10%

 

 

 

Activitats 1 Determinació dels programes i projectes prioritaris a cofinançar l'any 2006.

2 Negociació amb els ajuntaments i els conselles comarcarls respecte al text que esdevindrà conveni.

3 Signatura dels convenis de cooperació.

4 Seguiment de l'acompliment dels acords adoptats mitjançant els convenis.

5 Gestió administrativa per a fer efectius els pagaments del Departament de Benestar i Família.

6 Explotació estadística de les memòries d'activitat aportades pels ens locals al final de l'exercici.

7 Difusió de les dades d'activitat a través del Mapa del Serveis Socials de Catalunya.

Recursos Del personal de serveis centres, que es considera estructura, en base al percentatge de despesa d'aquest programa

Humans es pot considerar que el personal que es destina són 88 persones: 21 del grup A, 27 del grup B, 18 del grup C,

20 del grup D i 2 del grup E.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Atenció social primària Codi: 312
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Unitat ICASS

responsable

Missió Disseny i realitz. de polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones grans, i en concret de les persones grans

amb dependència, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conserv. de la plenitud de les

seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social.

Objectius 1 Afavorir que les persones grans amb dependència romanguin a la pròpia llar i en el seu entorn habitual.

Estratègics 2 Millorar la xarxa assistencial adreçada a les persones grans amb necessitats d'atenció especialitzada.

3 Assegurar la continuïtat assistencial i promoure programes d'atenció en l'àmbit comunitari

Objectius 1.1 Incrementar un 15% el nombre d'ajuts de suport a persones amb dependència del programa "Viure en família"

Operatius 2.1 Assolir una cobertura de places residencials amb finançament públic de 2 per cada 100 persones de 65 anys i més

2.2 Incrementar el nombre de places d'acolliment diürn en un 30%

3.1 Implantar programes pilot d'atenció social en zones rurals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Beneficiaris ajuts "Viure en Família" OUTPUT Persones 54.000

2 Places en residències INPUT Places 17.638

3 % places residencial amb finanç. públic Resultats Places 2%

4 Places de centres de dia INPUT Places 3.679

5 Places en habitatges tutelats INPUT Places 164

6 Places concertades llarga estada INPUT Places 5.958

7 Places concertades hospital dia INPUT Places 1.894

 

 

 

Activitats 1 Dissenyar els programes d'intervenció per a l'assoliment dels objectius plantejats

2 Fer les gestions per a la promoció de la creació de places

3 Fer les actuacions necessàries per a la creació de places de titularitat pública i del Departament.

4 Gestionar l'increment pressupostari per a atendre de forma eficient la demanda no atesa

5 Gestionar l'increment de preus per a la compra de serveis

6 Impulsar les actuacions per al desenvolupament del model rural

7 Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència

8 Actualitzar els criteris d'anàlisi i avaluar les respostes a les mateixes

Recursos Aquest programa es gestiona amb personal d'administració general i personal de serveis socials que es detalla a continuació.

Humans Grup A: 50 i Grup B: 242

Grup C: 76 i Grup D: 850

Grup E: 181

S'han d'incloure 156 substitucions

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Atenció a la gent gran amb dependència Codi: 315

  315

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat ICASS

responsable

Missió Protegir els drets de les persones amb discapacitat i afavorir el seu desenvolupament personal i la seva inclusió social, i

donar suport a les seves famílies per tal que puguin assumir, amb qualitat de vida, l'atenció que precissen aquestes persones

Objectius 1 Promoure la vida independent i el desenvolupament de les persones amb discpacitat en el seu entorn familiar i social habitual

Estratègics 2 Millorar cobertures de serveis i prestacacions adaptant-los a les singularitats de l'entorn i garantir equilibri territorial

3 Promoure la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat

4 Millorar la qualitat dels serveis

Objectius 1.1 Incrementar els beneficiaris de les ajudes d'atenció social a persones amb discapacitats

Operatius 2.1 Incrementar el nombre d'usuaris d'atenció precoç i les hores d'atenció.

2.2 Incrementar el nombre d'usuaris de llars residències i residències per a persones amb discapacitat.

2.3 Incrementar el nombre d'usuaris de centres d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat.

3.1 Incrementar el nombre d'usuaris de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat.

4.1 Incrementar el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació.

4.2 Revisar els models d'atenció dels diferents serveis.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Beneficiaris d'ajudes at. social OUTPUT Persones 13.000

2 Hores concertades d'at. precoç INPUT Hores 832.000

3 Places centres at. especialitzada INPUT Places 557

4 Places de llars-residències INPUT Places 2.675

5 Places en residències INPUT Places 2.159

6 Places residència (transtorns conducta) INPUT Places 581

7 Usuaris Servei Teràpia Ocupacional OUTPUT Persones 8.000

8 Actuacions dels equips de valoració INPUT Serveis 70.000

9 Professionals dels equips de valoració INPUT Persones 63

 

Activitats 1 Fer les gestions per actualitzar les tarifes dels diferens serveis d'atenció a persones discapacitades

2 Fomentar la creació de places per part d'entitats proveïdores i ens públics.

3 Revisar programes existents d'at.social,laboral i d'habitatge per adaptar-los a les necessitats assistencials

4 Gestionar les convocatòries d'ajuts a persones i les subvencions i concerts amb ens locals i entitats sense afany lucre

5 Gestionar l'actual estructura dels Centres per a l'Autonomia Personal i analitzar, avaluar la seva eficàcia i eficiència.

6 Analitzar els procediments utilitzats en els serveis d'Atenció Precoç i establir estàndards de qualitat i de gestió recursos

7 Revisar el model assistencial d'atenció diürna.

8 Desplegar el model d'acolliment residencial.

9 Redistribuir territorialment els Equips de Valoració i Orientació i redissenyar els seu procediments administratius.

Recursos Aquest programa es gestina amb personal d'administració general i amb el personal de serveis socials següent:

Humans Grup A: 4

Grup B: 13

Grup C: 49

Grup D: 8

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Atenció a les persones amb discapacitats Codi: 316
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Unitat ICASS

responsable

Missió Promoure el benestar integral de les persones i aprofundir en un model de societat inclusiva atenent els dèficits de les

persones, de caràcter personal, econòmic o social que comprometin el seu desenvolupament, la seva autonomia i la seva

integració social. Les actuacions serien: atenció social a les persones afectades per drogodep; atenció social a les persones

afectades pel VIH-Sida i atenció social a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Objectius 1 Promoure les mesures i actuacions de prevenció i atenció social a les persones afectades per drogodependències.

Estratègics 2 Promoure les mesures i actuacions de prevenció i atenció social a les persones afectades pel VIH-Sida.

3 Promoure l'atenció social a les persones afectades per malaltia mental i als seus familiars.

4 Promoure els serveis de tuteles.

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de places residencials per a persones afectades per drogodependències.

Operatius 1.2 Incrementar el finançament per suport associacionisme, prevenció comunitària i reinserció de persones amb drogrodependències

2.1 Incrementar el nombre de places residencials per a persones afectades pel VIH-Sida.

2.2 Incrementar el finançament per suport associacionisme, prevenció comunitària i reinserció persones amb VIH-Sid

3.1 Augmentar el press.i els benef.dels ajuts per a l'accés als habitat.amb serv.comuns per a pers.amb problem.soc.der.mal.mental

3.2 Incrementar la despesa prevista per al manten.de places en Unitats d'Atenció Especialitzada per a pers.amb patolog.men.severa

4.1 Incrementar el pressupost destinat als serveis de tuteles.

4.2 Incrementar el nombre de persones tutelades.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Places residencies pròpies (drogues) INPUT Places 25

2 Usuaris residenc. subvencionades/drogues OUTPUT Persones 320

3 Places llars-residència pròpies SIDA INPUT Places 4

4 Usuaris llars-resid. subvenc./SIDA OUTPUT Persones 112

5 Places llar-resid. pròpies salut mental INPUT Places 30

6 Places llar-resid. col·laborad. s.mental INPUT Places 105

7 Beneficiaris ajut acolliment m. mentals OUTPUT Persones 780

8 Places unitats hospitalàries concertades INPUT Places 100

9 Persones tutelades OUTPUT Persones 2.458

 

Activitats 1 Elaborar les línies estratègiques 2006-2008 de l'atenció social a les persones afectades per drogodependències.

2 Gestionar subvencions ens locals i entitats per suport associacionisme i prevenvió comunitària drogodependències

3 Elaborar les línies estratègiques 2006-2008 de l'atenció social a les persones afectades pel VIH-Sida

4 Gestionar subvenvions entitats per suport associacionisme i la prevenció comunitària VIH-Sida

5 Revisar el model assitencial d'atenció a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

6 Iniciar el procès de reconversió psiquiàtrica.

7 Gestionar subvencions suport associatiu per a persones amb malaltia mental i familiars i ajuts acolliment residencial

8 Implantar el programa informàtic de tuteles per tal de realitzar un millor seguiment dels casos i agilitzar els processos

Recursos Del personal de serveis centrals, que es considera estructura, en base al percentatge de despesa que es destina al programa

Humans es pot considerar que el personal que es destina al programa són 5 persones: 3 del grup A i 2 del grup B.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317
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Unitat ICASS

responsable

Missió Planificar i gestionar els recursos humans de l'ICASS

Objectius 1 Planificar i gestionar els recursos humans de l'ICASS

Estratègics 2 Dotar de recursos humans els diferents programes de l'ICASS

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans de l'ICASS

Operatius 2.1 Conèixer els recursos humans dedicats a programes d'Administració General

2.2 Conèixer els recursos humans dedicats a programes per a gent gran

2.3 Conèixer els recursos humans dedicats a programes per a persones amb discapacitats

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Personal total de l'ICASS INPUT Persones 1.792

2 Personal d'Administració Gral. INPUT Persones 163

3 Personal assistencial gent gran INPUT Persones 1.555

4 Personal assitencial discapacitats INPUT Persones 74

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els RRHH de l'ICASS, amb tramitació d'expedients de personal; règim disciplinari; negociació col·lectiva

Recursos Aquest programa serveix exclussivament per centralitzar tot el personal de l'ICASS.

Humans Del total de personal de serveis centrals, en base als percentatges de despesa d'aquest programa, es pot considerar

que el personal que es destina a gestionar-lo són 6 persones: 3 del grup A i 3 del grup B.

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Personal d'atenció social Codi: 319
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Unitat ICASS

responsable

Missió La integració sociolaboral és una de les actuacions claus en el procés de la inclusió social i la promoció dels drets de les

persones amb discapacitat, i està configurada per un conjunt d'actuacions que van des de l'activitat de suport a la família,

de promoció de la vida autònoma en la llar i d'acolliment residencial per tal d'oferir protecció i atenció integral a les

persones avançant cap a l'objectiu últim de promoure la vida independent de la persona amb discapacitat.

Objectius 1 Negociar políticament i econòmicament el traspàs dels fons provinents del MTAS i la normativa relativa als CET

Estratègics 2 Fer una gestió integrada de les polítiques laborals.

3 Estudiar un nou model de Centres Especials de Treball (CET) i incrementar la seva cobertura.

Objectius 1.1 Incrementar el traspàs de fons del Ministeri destinats a la gestió dels CET

Operatius 2.1 Traspassar la gestió dels CET al Departament de Treball i Indústria

2.2 Fer el traspàs amb criteris de continuïtat per tal que les entitats no notin cap aturada en la gestió

2.3 Efectuar el pagament del 50% del SMI i dels SCAPS en 60 dies

3.1 Constituir un grup de treball representatiu del sector i definir les fases de l'estudi per a establir un nou model de CET

3.2 Incrementar els llocs de treballs dels CET

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Centres Especials de Treball INPUT Centres 182

2 Equips de SSIL (SCAPS) INPUT Equips 114

3 Serv. Suport Integració Laboral externs INPUT Equips 7

4 Usuaris SCAPS OUTPUT Persones 5.729

5 Treballadors subvencionats en CET OUTPUT Persones 9.485

 

 

 

 

 

Activitats 1 Valorar la integració de les diferents activitats de la gestió dels CET amb altres pròpies del Departament de Treball

2 Informatitzar la gestió

3 Gestionar el manteniment del salari mínim interprofessional

4 Gestionar els Serveis complementaris d'ajustament perosnal i social (SCAPS)

5 Gestionar la inversió i el suport a la contitutció de treballadors amb discapacitat desocupats com autònoms

6 Gestionar la bonificació de les quotes empresarials

7 Elaborar l'estudi del model dels CET

Recursos La secció de Recursos Sociolaborals està formada per:

Humans Grup A: 1

Grup B: 2

Grup D: 3

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Codi: 5000

Programa Polítiques d'igualtat en  l'àmbit de l'ocupació Codi: 333
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LES ENTITATS
AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat
PR 6010 Institut Català de les Dones (ICD)
PR 6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
PR 6100 Consell Català de l'Esport
PO 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
PO 6201 Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
JU 6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
IT 6190 Escola de Policia de Catalunya
IT 6200 Servei Català de Trànsit
EC 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
EC 6203 Tribunal Català de Defensa de la Competència
GO 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya
CU 6050 Institució de les Lletres Catalanes
CU 6060 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
CU 6070 Museus d'Arqueologia
CU 6080 Biblioteca de Catalunya
SA 6110 Institut d'Estudis de la Salut (IES)
SA 6202 Agència Catalana de Seguretat Alimentària
SA 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
AG 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVÍ)
TI 6140 Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives (IPFC)
TI 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

CO 6170 Agència Catalana del Consum
BE 6160 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció



Unitat Patronat de la Muntanya de Montserrat

responsable

Missió Gestionar el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, d'acord amb la normativa vigent, per tal de mantenir, conservar i

millorar l'espai natural.

Objectius 1 Incrementar el projecte dels Portals d'Entrada al Parc Natural.

Estratègics 2 Mantenir la prestació dels serveis públics al recinte del Monestir de Montserrat.

3 Conservar, mantenir i millorar la muntanya de Montserrat.

Objectius 1.1 Establir col·laboracions amb els municipis del Patronat.

Operatius 1.2 Difondre i incrementar el nombre d'activitats dels municipis del Patronat.

2.1 Mantenir la prestació dels diferents esrveis públics dins del recinte de Montserrat.

3.1 Millorar i/o condicionar els camins del Parc Natural.

3.2 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment.

3.3 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural i promoure actuacions per a la prevenció d'incendis.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitats subvencionades Resultats activitats 8

2 Inversions subvencionades Resultats obres 15

3 Increment visitants Resultats visitants 2.250.000

4 Convenis signats municipis Resultats convenis 4

5 Convenis signats entitats Resultats convenis 4

 

 

 

 

 

Activitats 1 Recuperació de les fonts, mines i torrents del vessant nord de la Muntanya de Montserrat.

2 Restauració del Camí del Riu, Monistrol de Montserrat.

3 Restauració del Camí de les Bateries, Collbató.

4 Recuperació de les Basses d'aigua de la Vinya Nova, El Bruc.

5 Adequació Àrea de Can Maçana.

6 Realització del camí paral·lel a la carretera de Can Maçana de Sta. Cecília al Camí dels Degotalls.

7 Arranjament del Mirador de Sant Joan.

8 Restauració de marges de pedra seca del camí de Pierola.

9 Habilitació del paratge de l'alzina gran, Collbató.

10 Senyalització del Parc Natural, nous límits del Parc i senyalització de diversos camins i/o itineraris.

11 Manteniment i gestió de l'aparcament de Montserrat.

12 Establiment de convenis amb els municipis del Patronat per al desenvolupament del projecte Portals d'Entrada.

13 Establiment de convenis de col·laboració amb les ADF dels municipis del Patronat.

Recursos Persones: 20

Humans Funcionaris: comandaments i tècnics, 1

Laborals: comandaments i tècnics, 4; personal administratiu, 3; grup E, 12

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Patronat de la Muntanya de Montserrat Codi: 6000

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Patronat de la Muntanya de Montserrat

responsable

Missió Gestionar el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, d'acord amb la normativa vigent, per tal de mantenir, conservar i

millorar l'espai natural. Actuacions mediambientals en el Parc Natural.

Objectius 1 Conservar, mantenir i millorar la Muntanya de Montserrat.

Estratègics

Objectius 1.1 Millorar i/o condicionar els camins del Parc Natural.

Operatius 1.2 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment.

1.3 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural i promoure actuacions per a la prevenció d'incendis.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Inversions subvencionades Resultats Obres 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Recuperació de les fonts, mines i torrents del vessant nord de la Muntanya de Montserrat.

2 Restauració del Camí de les Bateries, Collbató.

3 Adequació de l'àrea de Can Maçana.

Recursos

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Patronat de la Muntanya de Montserrat Codi: 6000

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551

  323

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Patronat de la Muntanya de Montserrat

responsable

Missió Gestionar el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, d'acord amb la normativa vigent, per tal de mantenir, conservar i

millorar l'espai natural. Actuacions destinades a la promoció turística.

Objectius 1 Conservar, mantenir i millorar la Muntanya de Montserrat.

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar la senyalització del Parc Natural i fer-ne el manteniment.

Operatius 1.2 Adequar i fer el manteniment de les àrees del Parc Natural i promoure actuacions per a la prevenció d'incendis.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Inversions subvencionades Resultats obres 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Recuperació de les Basses d'aigua de la Vinya Nova, El Bruc.

2 Realització del camí paral·lel a la carretera de Can Maçana de Sta. Cecília al Camí dels Degotalls.

3 Arranjament del Mirador de Sant Joan

Recursos

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Patronat de la Muntanya de Montserrat Codi: 6000

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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Unitat Institut Català de les Dones

responsable

Missió Implementar de manera transversal la perspectiva de gènere a totes les polítiques de la Generalitat.

Objectius 1 Avançar en la reorganització dels temps i treballs, i fer de la vida quotidiana l'eix vertebrador de polítiques públiques.

Estratègics 2 Introduir la perspectiva de gènere a les polítiques públiques.

3 Realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere.

4 Aconseguir l'empoderament de les dones.

5 Eradicar totes les formes de violència contra les dones.

Objectius 1.1 Augmentar la sensibilització social en aquest tema.

Operatius 1.2 Incrementar el grau d'informació disponible sobre aquesta temàtica.

1.3 Oferir formació als diferents col·lectius professionals implicats i als agents socials.

2.1 Introduir la perspectiva de gènere a les actuacions normatives de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Aplicar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions desplegades pels departaments de la Generalitat.

2.3 Col·laborar amb els ens locals i comarcals per al desenvolupament de polítiques de dones.

3.1 Establir les bases per a la realització de pressupostos de gènere.

3.2 Realitzar formació en pressupostos de gènere.

4.1 Dinamitzar i donar suport a les associacions i grups de dones.

4.2 Promoure la participació i presència de les dones en òrgans de consulta i presa de decisions.

4.3 Incrementar la presència de l'ICD en els òrgans comunitaris i internacionals.

5.1 Augmentar la sensibilització social envers el fenomen de les violències contra les dones.

5.2 Augmentar la coordinació de tots els agents implicats.

5.3 Donar suport per a la millora de serveis i recursos adequats.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Accions de sensibilització OUTPUT campanyes 1

2 Accions formatives objectiu 1 OUTPUT cursos/persones 12 cursos/240 persones

3 Informes impacte de gènere OUTPUT informes 250

4 Plans/program perspect gènere OUTPUT plans/programes 5

5 Estudis fets i grups treball OUTPUT estudis/grups 1 estudi/1 grup

6 Accions formatives pressupost OUTPUT cursos/persones 2 cursos/40 persones

 

 

 

 

Activitats 1 Realització de campanyes de sensibilització en els diferents mitjans de comunicació.

2 Elaboració i difusió de material informatiu.

3 Disseny i realització de cursos.

4 Organització de jornades, xerrades i conferències.

5 Convocatòria de subvencions a ens locals i comarcals.

6 Convocatòria de subvencions a entitats.

7 Convocatòria de subvencions per a estudis i recerca.

8 Edició de publicacions i estudis.

9 Elaboració d'informes d'impacte de gènere.

10 Oferir informació i assessorament.

11 Elaboració de normativa i protocols.

12 Participació en comissions, consells i grups de treball interdepartamentals.

Recursos Persones: 45

Humans Alt càrrec: 1

Eventuals: 2

Funcionaris: comandaments i tècnics, 16; personal administratiu, 13

Laborals: comandaments i tècnics, 7; personal administratiu, 6

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Institut Català de les Dones Codi: 6010

Programa Promoció de les dones Codi: 322
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Unitat Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

responsable

Missió Dissenyar, organitzar i impartir els estudis universitaris de ciències de l'activitat física i l'esport

en tots els seus graus i nivells, i desenvolupar les recerques científiques pròpies d'aquesta àrea de coneixement.

Objectius 1 Millorar els processos de recerca i desenvolupar recerques més ajustades als paràmetres científics universitaris.

Estratègics 2 Aconseguir una major ocupació de les instal·lacions esportives i majors ingressos provinents d'aquesta activitat.

3 Aconseguir mantenir el lideratge a nivell català i ser capdavanters a Europa en la formació de llicenciats en ciències

4 Millorar la dinàmica interna dels recursos humans per tal d'ajustar-la a les necessitats institucionals i als nous objectius.

5 Desenvolupar programes de formació conjunts amb l'Escola Catalana de l'Esport.

Objectius 1.1 Incrementar un 20% els projectes de recerca presentats a l'AGAUR per a la seva avaluació externa.

Operatius 1.2 Incrementar en les convocatòries de beques el grau de confluència amb els criteris de l'AGAUR.

2.1 Incrementar un 10% l'ocupació de les instal·lacions per a entitats esportives en horari de tarda.

2.2 Incrementar un 15% els ingressos de lloguer de les instal·lacions esportives.

2.3 Incrementar un 10% el lloguer de les instal·lacions per a activitats socials i d'empresa.

3.1 Reconduir l'oferta docent ajustada a les característiques de l'Espai Educatiu Superior Europeu.

4.1 Continuar el debat intern en relació al sistema de dependències jurídiques de l'INEFC.

4.2 Dissenyar una proposta de nova estructura jurídica de titularitat compartida entre la Generalitat i les universitats.

4.3 Incrementar les sessions de treball per aprovar un nou Reglament de dedicació docent del professorat.

5.1 Incrementar l'organització d'activitats acadèmiques i formatives, conjuntament amb l'Escola Catalana de l'Esport.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Projectes de recerca INPUT projectes 25

2 Projectes de recerca acceptats Resultats projectes 50

3 Ocupació instal·lacions (tarda) Resultats ocupació 10% increment

4 Ingressos ocupació instal·lac. Resultats euros 250.000 euros

5 Entitats empreses usuàries Resultats Empreses usuàries 10% increment

6 Activ.formatives amb entitats OUTPUT activitats 5

7 Cursos organitzats OUTPUT cursos 50

8 Activitats complementàries Resultats activitats organitza 15% increment

 

 

Activitats 1 Coordinació de les activitats de formació amb les del Departament d'Educació i les de l'Escola Catalana de l'Esport.

2 Coordinació de les activitats de recerca amb el Consell Català de l'Esport i el CAR, mitjançant directrius, avaluació i gesti

3 Posada en marxa programa postgrau Bolonia àmbit ciències activ.física i esport, amb les universitats públiques implicades.

4 Posada a disposició de la societat i del moviment esportiu el conjunt de les instal·lacions esportives de l'INEFC.

5 Debat intern entorn a les dependències jurídiques raonables de l'INEFC per afrotnar en millors condicions el futur.

Recursos Persones: 182

Humans Alt càrrec: 1

Funcionaris: comandaments i tècnics, 9; personal administratiu, 31; subalterns, 9

Laborals: comandaments i tècnics, 100; personal administratiu, 30; subalterns, 2

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya Codi: 6090

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Consell Català de l'Esport

responsable

Missió Foment de la pràctica esportiva en tots els seus vessants i és per això que realitza polítiques concretes

adreçades a fomentar l'esport en edat escolar, l'esport federat i la pràctica esportiva relacionada

amb la salut.

Objectius 1 Aconseguir la unitat de l'esport català.

Estratègics 2 Promoure la transversalitat amb les àrees socialment afins.

Objectius 1.1 Consolidar un sistema esportiu català.

Operatius 1.2 Promoure la conjunció en un únic model de formació.

1.3 Incrementar els espais esportius.

2.1 Desenvolupar l'esport en els hàbits de salut.

2.2 Fer crèixer l'esport escolar.

2.3 Augmentar l'esport federat.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Clubs associats Confederació INPUT clubs 200

2 Cursos formatius INPUT alumnes 2.000

3 Noves instal·lacions esportive INPUT instal·lacions 150

4 Fons ICF entitats esportives/ens locals OUTPUT entitats beneficiade 100

5 Millora de la salut INPUT persones 2.000

6 Alumnes esport fora de l'àmbit escolar INPUT alumnes 95.000

7 Persones amb pràctica d'esport federat INPUT persones 5.000

 

 

 

Activitats 1 Desplegament de la Confederació Catalana de l'Esport.

2 Creació de la continuïtat entre els cicles.

3 Desenvolupament del PIEC mitjançant convocatòries públiques.

4 Fer el desplegament normatiu respecte a noves professions.

5 Legislar respecte les noves professions associades a l'esport.

6 Creació d'un fons de finançament per a les associacions esportives.

7 Programes pilots de desenvolupament d'hàbits saludables mitjançant l'esport.

8 Introducció de noves figures a l'àmbit escolar que fomentin la pràctica esportiva.

9 Subvencions per recolzar l'esport federat.

Recursos Persones: 179

Humans Alt càrrec: 1

Eventuals: 3

Funcionaris: comandaments i tècnics, 44; personal administratiu, 58; subalterns, 7

Laborals: comandaments i tècnics, 15; personal administratiu, 41; subalterns, 10

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Consell Català de l'Esport Codi: 6100

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

responsable

Missió Aconseguir l'equilibri territorial i un augment general de la qualitat de vida

incidint en determinats territoris amb un desenvolupament inferior a la mitjana de

Catalunya

Objectius 1 Aconseguir la millora de los condicions econòmiques i de la qualitat de vida de les Terres de l'Ebre

Estratègics

Objectius 1.1 promocionar el desenvolupament de les Terres de l'Ebre

Operatius 1.2 Aconseguir la projecció de les Terres de l'Ebre

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 estudis i treballs tècnics OUTPUT nombre 20

2 campanyes de projecció realitzades OUTPUT nombre 4

3 Actuacions manteniment navegabilitat OUTPUT nombre 2

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar, avaluar, executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial

2 Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics per millorar el coneixement del territori

3 Adoptar mesures de projecció de les comarques de l'Ebre

4 Mantenir la navegabilitat de l'Ebre

Recursos Grup A: 2; Grup C: 1 i Grup D: 2

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre Codi: 6120

Programa Ordenació del territori Codi: 542
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Unitat Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

responsable

Missió Aconseguir l'equilibri territorial i un augment general de la qualitat de vida

incidint en determinats territoris amb un desenvolupament inferior a la mitjana

de Catalunya

Objectius 1 Aconseguir la millora de les condicions econòmiques i qualitat de vida de l'Alt Pirineu i Aran

Estratègics

Objectius 1.1 Impulsar actucions de desenvolupament integral a l'Alt Pirineu i Aran

Operatius 1.2 Promocionar el territori de l'Alt Pirineu i Aran

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 estudis i treballs tècnics OUTPUT nombre 4

2 actuacions de promoció OUTPUT nombre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar, avaluar i executar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial

2 Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs tècnics per conèixer la realitat del territori

3 Fomentar la projecció de l'Alt Pirineu i Aran i fer-ne conèixer els seus trets d'identitat

4 Adoptar mesures per impulsar els diferents sectors d'activitat

5 Defensar els interessos de la població de l'Alt Pirineu i Aran

Recursos Grup A: 1

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran Codi: 6201

Programa Ordenació del territori Codi: 542
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Unitat Centre d'Estudis JUridics i Formació Especialitzada

responsable

Missió Formació del personal per dur a terme els importants canvis en la plantilla del personal vinculat amb el nous equipaments

penitencaris i a la posada en marxa dee la nova oficina judicial.

Objectius 1 Consolidar i millorar l'oferta formativa i desenvoluupar programes de recerca aplicada

Estratègics

Objectius 1.1 Formar opositoris a la carrera fiscal, judicial i secretaris judicials

Operatius 1.2 Formar personal de la Secretaria de Serveis penitencaris, rehabilitació i justicia juvenil

1.3 Formar funcionaris de l'administració de justicia amb un pla de formació vinculat a l'oficina judicial

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Compliment contracte programa Resultats percentual 95%

2 Nombre d'alumnes participants OUTPUT alumne 9.850

3 Nombre d'hores de formació OUTPUT hores 5.350

4 Nombre de programes de recerca OUTPUT programa 2

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Programa de cursos de formació de personal penitencari

2 Programa de cursos de formació pel personal de l'Administració de Justicia

3 Programa de cursos de formació directiva i general pel personal del Departament

4 Programa de recerca.

Recursos Alts càccrec: 1

Humans Grup A: 14

Grup B: 8

Grup C: 9

Grup D: 6

Grup E: 2

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat C Estudis Jur. i Form. Especialitzada Codi: 6150

Programa Formació del personal de l'àmbit de Justícia Codi: 215
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Unitat ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

responsable

Missió Formar membres del cos de ME i de qualsevol altre cos de seguretat depenent o que pugui dependre de la Generalitat

Formar membres de les Policies Locals de Catalunya

Prestar suport a la D.G.Seguretat Ciutadana en processos seleció i als Ajuntaments

Investigar, estudiar i divulgar matèries relatives a la policia i seguretat pública

Objectius 1 Crear un centre de formació de Catalunya

Estratègics 2 Adequar les instal.lacions i mitjans a l'increment d'efectius a formar

3 Millorar la formació dels policies de Catalunya

Objectius 1.1 Ampliar l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya per a incorporació a ISC

Operatius 2.1 Renovar el parc informàtic de l'EPC

2.2 Adequar les instal.lacions en matèria de seguretat

3.1 Homologar i equiparar la formació de policies locals

3.2 Potenciar les activitats de formació continuada per a direcció i comanaments

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment aules de formació INPUT nombre 9

2 Percentatge ordinadors nous sobre total Eficiència nombre 80%

3 Adequar les instal.lacions mat.seguretat Eficiència nombre 10%

4 Percentarge execució activitats program. Eficiència nombre 100%

5 Expedients d'homologació i equiparació OUTPUT nombre 1405

6 Nombre activitats direcció i comandament OUTPUT nombre 9

 

 

 

 

Activitats 1 Contractar el projecte i execució de l'obra d'amplicació de l'Escola de Bombers i S.C. de Catalunya

2 Contractar el subministrament mitjançant arrendament financer de nous PC's per substitució

3 Constractar el projecte i execució de l'obra de remodelació i adequació dels accesos a l'EPC

4 Contractar un estudi per a la realització del Pla de Manteniment

5 Contractar nour serveis de reprografia

6 Adquirir material i adequar instal.lacions per a pràtiques d'educació física i defensa personal

7 Redactar nou programa d'activitats de formació

8 Tramitar expedients d'homologació i equiparació

9 Realitzar cursos per a direcció i comandaments

10 Realitzar cursos per a altres col.lectius de seguretat

Recursos Alt càrrec: 1

Humans Funcionaris: 68

Laborals: 7

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Escola de Policia de Catalunya Codi: 6190

Programa Formació del personal de seguretat Codi: 224

  331

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

responsable

Missió Millorar la seguretat viària a les carreteres catalanes per tal de reduir l'any 2007 la sinistralitat viària fins al 30% de

les víctimes mortals que es van enregistrar l'any 2000

Objectius 1 Reduir l'exposició i prevenir els accidents

Estratègics 2 Reduir les conseqüencies de l'accident

3 Millorar els sistemes d'informació

4 Incrementar la recerca i la investigació en seguretat viària

Objectius 1.1 Combatre indisciplina viària: velocitat excessiva/inadequada, l'excés d'alcohol, no utilització accessoris seguretat passiva

Operatius 1.2 Incrementar la formació i educació viària en la seguretat viària i la mobilitat segura

1.3 Conscienciar la ciutadania

2.1 Reduir les conseqüències de l'accident

3.1 Millorar els sistemes d'informació de trànsit

4.1 Incrementar la recerca i la investigació en matèria de seguretat viària

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de trams sota control OUTPUT TRAMS 58

2 Nombre controls alcoholèmia efectuats OUTPUT CONTROLS 520000

3 Nombre positius proves alcohol/drogues Resultats PROVES POSITIVES/PRO 5

4 Nombre d'accidents amb víctimes Resultats ACCIDENTS 20000

5 Nombre víctimes d'accident SAS Resultats VÍCTIMES SAS/VICTIME 15 %

6 Nombre sancions imposades segons motiu Resultats SANCIONS 600000

7 Nombre escoles/cursos form/educ. viària INPUT CURSOS SEG. VIÀRIA 25

8 Nombre alumnes participants cursos form. INPUT ALUMNES 1700

9 Nombre campanyes preventives efectuades OUTPUT CAMPANYES 7

10 Nombre accidents analitzats INPUT ACCIDENTS 30

Activitats 1 Incrementar els trams de velocitat controlada

2 Incrementar el controls d'alcoholèmia preventius, i realitzar-los de forma exhaustiva cas d'accidents amb vístimes

3 Introduir l'educació per a la mobilitat segura com a contingut dels nous plans escolars

4 Formar formadors viaris i directors d'autoescola

5 Impartir cursos i activitats de formació i educació viària a infants, joves i adults

6 Realitzar campanyes publicit. contra velocitat excessiva/inadequada, l'excés d'alcohol, no ús elements de seguretat passiva

7 Accions mediàtiques específiques de seguretat viària

8 Incorporar la metodologia denunciadora d'onades per incrementar l'us de la seguretat passiva

9 Creació bases dades per homogeneïtzar, coordinar, intercanviar dades de mobilitat i velocitat entre els dif. actors implicats

10 Analitzar la velocitat dels vehicles a la xarxa viària catalana per tipus de vies i vehicles

11 Creació de grups interdisciplinaris per analitzar l'accidentalitat a cada àmbit territorial

12 Estudis comparatius de recursos destinats i gestió de la seguretat viària a altres països membres de la UE

13 Projectes europeus: estudi de recerca EuroNCAP de seguretat dels vehicles, propjecte SUNflower

Recursos Dotacions: 280

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Servei Català de Trànsit Codi: 6200

Programa Trànsit i seguretat viària Codi: 222
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Unitat Direcció de l'Institut d'Estadística de Catalunya

responsable

Missió La gestió del sistema estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de l'activitat

estadística i la relacionada amb els estudis d'opinió així com la prestació d'assistència tècnica estadística.

Objectius 1 Produir i millorar la qualitat de les estad. sobre Població, Cohesió Social, Medi ambient i Sostenibilitat

Estratègics 2 Produir i millorar la qualitat de les dades dels comptes i macromagnituds econòmiques

3 Incrementar les activitats estadístiques instrumentals i suport general

4 Millorar el sistema de difusió de dades

5 Coneixèr i fer un seguiment de les actituds i opinions dels ciutadans sobre el sist. polític i la democràcia

Objectius 1.1 Increm. estad. per conèixer l'estructura, els fluxos de població, sintesi i previsions demogràfiques

Operatius 1.2 Increm. estad. per conèixer les condicions de vida de la població de Catalunya

2.1 Increm. estad. per conèixer la economia catalana amb detall de variables i sectors d'activitat

2.2 Increm. estad. per conèixer l'economia catalana amb la seva evolució coyuntural i el seu territori

3.1 Donar assistència al sistema estadístic

3.2 Millorar la qualitat estadístic aplicant nous procediments d'estimació

4.1 Conservació, emmagatzematge, publicació i difusió de les dades

4.2 Incrementar el nombre de dades a difondre

5.1 Incrementar el nombre d'enquestes i línies d'actuació i seminaris relacinats amb els estudis d'opinió

5.2 Investigar els canvis i continuitats en l'opinió política amb indicadors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Demandes d'inf. estadística via online Resultats Demandes 1.900

2 Mitjana temps resposta de demanda online Qualitat Dies 10

3 Hores anuals assist.tèc. al sist.estad Qualitat Hores 5.700 h/any

4 Hores anuals coordinació SEC Qualitat Hores 2.875 h/any

5 Hores de formació estadística Qualitat Hores 400 h/any

6 Nombre plans anuals depart.estud.d'opin. Resultats Plans 16

7 Nombre d'exped.reg.publ.estudis d'opinió Resultats Expedients 100%

 

 

 

Activitats 1 Donat el nombre d'activitats de l'Institut, han quedat relacionades a la memòria

Recursos Directius:  14

Humans Tècnics superiors:  46

Tècnics mitjans:  41

Administratius:  21

Aux. Administratius:  9

Personal Auxiliar:  1

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Institut d'Estadística de Catalunya Codi: 6040

Programa Estadística Codi: 583
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Unitat Tribunal Català de Defensa de la Competència

responsable

Missió La garantia dels drets dels ciutadans i les empreses a Catalunya requereix la defensa i l'impuls de la competència en els

sectors i activitats econòmics.

Objectius 1 L'impuls i la defensa de la competència.

Estratègics

Objectius 1.1 Vetllar que no hi hagin conductes prohibides que restringeixin o puguin restringir la competència.

Operatius 1.2 La realització de propostes per millorar la competència en els sectors o activitats econòmics.

1.3 La difusió a la societat dels beneficis que comporta la competència.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Expedients tramitats OUTPUT expedients 9

2 Informes i estudis OUTPUT informes i estudis 5

3 Accions d'informació i difusió OUTPUT accions 11

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Resoldre els expedients sancionadors i les autoritzacions singulars.

2 Elaborar o promoure Informes i Estudis.

3 Elaborar o promoure accions de difusió.

Recursos Efectius: 12

Humans

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Tribunal Català Defensa Competència Codi: 6203

Programa Defensa de la competència Codi: 681
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Unitat Servei de Formació Contínua, Servei de Formació Descentralitzada i no Presencial,

responsable Servei de Formació i Selecció per a l'Administració Local, Servei de Gestió Administrativa, Subdirecció i Direcció

Missió Millorar i innovar les Administracions Públiques, a través de la formació,

la selecció i la recerca en matèria de gestió pública per promoure una

cultura i uns valors compartits de servei públic.

Objectius 1 1. Aconseguir un sistema únic de Formació Contínua (FC) a les administracions públiques de Catalunya

Estratègics 2 2. Potenciar una formació de 3r cicle de qualitat en col·laboració amb les universitats, vinculada a pràctiques en l'administ

3 3. Potenciar una oferta formativa de qualitat per al personal tècnic i de suport de les administracions públiques catalanes q

4 4. Garantir la qualitat dels processos de selecció de personal de les administracions locals de Catalunya

5 5. Potenciar les metodologies de formació no presencials

Objectius 1.1 Crear el sistema de Formació contínua per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Operatius 1.2 Incrementar els mecanismes de coordinació de la FC entre la Generalitat i les Administracions locals

1.3 Crear un sistema d'acreditació de la formació contínua a les administracions públiques catalanes

2.1 Incrementar els estudis de 3r cicle que imparteix l'EAPC en col·laboració amb les universitats catalanes en un 10%

2.2 Incrementar el nombre d'alumnes de 3r cicle a les borses de treball per proveir places d'interinatge a les administracions pú

3.1 Incrementar les activitats de suport a polítiques interdepartamentals en un 10%

3.2 Incrementar l'oferta formativa al territori en un 10%

3.3 Implementar el Pla d'avaluació de les activitats formatives  de la Generalitat de Catalunya i incrementar els nivells d'avalu

4.1 Incrementar el suport de l'EAPC a la selecció de personal de les administracions locals

5.1 Incrementar l'oferta formativa amb metodologia no presencial de l'EAPC en un 10%

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Coordinació dels plans i acreditació FC OUTPUT acord 1

2 Alumnes de 3r cicle 2005-06 OUTPUT alumnes 130

3 Estudis de 3r cicle 2005-06 OUTPUT estudis 7

4 Act. interdepartamentals als plans 05-06 OUTPUT activitats 153

5 Activitats al territori 2005-06 OUTPUT activitats 304

6 Alumnes activitats 2005-06 OUTPUT alumnes 10.893

7 Certificació assist/aprofitament 05-06 Eficiència activitats 286

8 Ens locals assistits al 2006 OUTPUT ens locals 25

9 Cursos selectius cos nacional 2006 OUTPUT cursos 3

10 Activitats no presencials 2005-06 OUTPUT activitats 28

Activitats 1 Elaborar una norma reguladora del sistema de Formació Contínua de la Generalitat

2 Establir criteris de coordinació sobre el FC entre la Generalitat i les administracions locals

3 Implantar el sistema d'acreditació de la formació en el Pla 2006 i un sistema d'auditoria

4 Establir convenis de col·laboració amb les universitats catalanes

5 Mesurar el nombre d'alumnes que s'incorporen com a interins a les administracions públiques catalanes

6 Donar suport als òrgans interdepartamentals en l'organització d'activitats formatives

7 Ampliar l'oferta formativa al territori adreçada als funcionaris de la Generalitat i les Administracions locals en el

8 Impulsar l'avaluació de l'aprenentatge a les activitats del pla 2006

9 Implantar un qüestionari i un informe únic de mesura de la satisfacció a l'aplicació Aul@

10 Oferir el servei d'assistència jurídica i tècnica en els processos selectius als ens locals de Catalunya

11 Promoure les activitats no presencials

12 Elaborar convenis de col·laboració per la promoció de la metodologia no presencial

Recursos Total de 56 persones.

Humans 28 grup A

3 grup B

11 grup C

10 grup D

4 grup E

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Escola d'Administració Pública Catalunya Codi: 6030

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat SERVEI DE RECERCA, DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS;SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA;

responsable SUBDIRECCIÓ I DIRECCIÓ

Missió Millorar i innovar les administracions mitjançant la recerca i la difusió del

coneixement en matèria de gestió pública

Objectius 1 Promoure la realització de treballs de recerca de qualitat sobre Administració pública,d'acord amb el Pla de Govern 2004-07

Estratègics 2 Difondre la recerca i el coneixement relatiu a la ciència de l'Administració (recerca pròpia i aliena)

Objectius 1.1 Impulsar i completar el Pla de recerca anual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Operatius 2.1 Impulsar i realitzar el Pla editorial anual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

2.2 Potenciar la biblioteca de l'Escola com a centre difusor de recerca i coneixement sobre Administració pública.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convoc. subvencions a la recerca OUTPUT Conv, sol, treb rec 1 / 20 / 15

2 Convoc.III Premi Prat de la Riba OUTPUT Conv i sol. 1/8

3 Conv ajuts organització seminaris OUTPUT Conv, sol i semin. 1 / 6 / 5

4 Conv Premi bones pràctiques OUTPUT Conv i sol. 1 / 10

5 Publicació 33 i 34 RCDP i 44 i 45 RLD OUTPUT Revistes 4

6 Treballs rec, man i textos leg public OUTPUT Llibres. 12

7 Llibres venuts. OUTPUT Llibres. 10.000

8 Usuaris préstec Bib i n.llib prestats OUTPUT Usuaris i préstecs. 110 / 270

9 Reg depurats i incorp al CCUC OUTPUT Registres depurats. 5.100

10 Butlletí elec i but sumaris OUTPUT Butlletins. 12

Activitats 1 Publicar i gestionar la convocatòria de subvencions a projectes de recerca 2006.

2 Seguiment dels treballs i recepció dels projectes de recerca de la convocatòria 2005.

3 Publicar i gestionar la convocatòria del III Premi Enric Prat de la Riba a la millor tesi doctoral sobre Administració

4 Publicar i gestionar convocatòria d'ajuts per a l'organitz.de sem.s/organitz.admtva, gest.i func.públ.a Univers.de CAT

5 Crear el Premi a les bones pràctiques sobre gestió pública a Catalunya i publicar-ne i gestionar-ne la convocatòria .

6 Consolidació de la Revista catalana de dret públic i la Revista de llengua i dret, tant en format paper com web.

7 Publicació dels treballs de recerca fruit de la convocatòria de subvencions.

8 Publicació manuals,textos legals,etc., que facilitin la tasca del personal al servei de l'Administració.

9 Incrementar la vinculació de la biblioteca amb la formació de tercer cicle realitzada per l'Escola, establint canals am

10 Depuració del fons, incorporació i difusió del catàleg de la biblioteca al Catàleg Colectiu Únic de Catalunya.

11 Incrementació serveis documentals en línia,per fer accessible informació des de qualsevol lloc on es trobin els usuaris

Recursos Total de 10 persones

Humans 6 grup A

1 grup B

2 grup C

1 grup D

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Escola d'Administració Pública Catalunya Codi: 6030

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Institució de les Lletres Catalanes

responsable

Missió Impulsar la creació, la producció i la difusió en el camp de les lletres i la literatura

catalana. Donar a conèixer i posar a l'abast de la ciutadania el patrimoni literari que

es desenvolupa des de Catalunya.

Objectius 1 Potenciar la creació cultural en l'ambit literari català

Estratègics

Objectius 1.1 Promoure la realització d'actes públics sobre literatura catalana i els autors en espais i entorns diversos o no habituals

Operatius 1.2 Reforçar els programes "Al vostre gust" i "Itineraris de lectura", i crear nou programa que acosti autor i públic al territor

1.3 Doblar al final de la legislatura la dotació pressupostària dels ajuts de la Institució de les Lletres Catalanes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Realit. actes públ. entorns no habituals Resultats unitat 6

2 Realit. itineraris de patrimoni literari Resultats unitat 6

3 Increm. ajuts concedits literat.catalana Resultats percentatge 25

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Trobada de creadors I (Biografies i biògrafs)

2 Trobada de creadors II (Llibres de viatges)

3 Anatromia 05/06 (amb Lletra d'Or)

4 Exposició Abril Palau Moja

5 Programa "Al vostre gust"

6 Programa "Itineraris de lectura"

7 Ajuts per a la traducció d'obres al català

8 Ajuts per a edicions literàries d'especial interès cultural

9 Ajuts per a la traducció a l'aranès

Recursos Personal de la Institució de les Lletres Catalanes: 12

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Institució de les Lletres Catalanes Codi: 6050

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat Museu de la Ciència i de la Tècnica

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni cultural industrial i tècnic català amb la voluntat de preservar

tots aquells elements culturals que determinen la nostra identitat com a nació.

Objectius 1 Preservar el patrimoni sobre la cultura industrial de Catalunya

Estratègics

Objectius 1.1 MIllorar la infraestructura de la seu del mNACTEC

Operatius 1.2 Oferir una àmplia oferta d'activitats i exposicions

1.3 Impulsar l'inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment visitants oferta educativa Resultats percentatge 10

2 Realització d'exposicions OUTPUT unitat 2

3 Relització de catàlegs OUTPUT unitat 2

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar les obres als magatzems de la seu a Terrassa

2 Fer obres d'adequació a la Colònia Sedó i al Museu del Ciment

3 Presentar les exposicions "Càmeres fotogràfiques en el temps" i "Energies renovables"

4 Registre de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya

5 Organitzar les jornades de publicirar industrial i comercial a Catalunya

Recursos Personal del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya: 26

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Mùseu de la Ciència i Tècnica Catalunya Codi: 6060

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat Museus d'Arqueologia

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni cultural català en l'àmbit de l'arqueologia, tant a nivell científic com de difusió

Objectius 1 Preservar el patrimoni cultural arqeuològic i garantir la seva memòria

Estratègics

Objectius 1.1 Garantir el funcionament de les infraestructures museístiques

Operatius 1.2 Rendibilitzar els sistema organitzatiu per millorar l'oferta al ciutadà

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increm. visitants diverses seus museu Resultats percentatge 20

2 Grau de satisfacció dels visitants Qualitat Nivell 75 sobre 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realització dels projectes museogràfics

2 Execució de les obres i treballs de millora de la infraestructura

3 Promoure la realització d'estudis d'organització

Recursos Personal de l'E.A. Museus d'Arqueologia: 86

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Museus d'Arqueologia Codi: 6070

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat Biblioteca de Catalunya

responsable

Missió Preservar i conservar el patrimoni bibliogràfic de Catalunya

Objectius 1 Protegir, conservar i dónar a conèixer el patrimoni bibliogràfic de Catalunya

Estratègics

Objectius 1.1 Posar a disposició dels ciutadans el patrimoni bibliogràfic de Catalunya

Operatius 1.2 Identificació i conservació del patrimoni escrit, documental, gràfic i digital de Catalunya

1.3 Catalogació dels fons bibliogràfics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de documents digitalitzats Resultats percentatge 15

2 Nombre de visitants Resultats percentatge 10

3 Nombre assistències a congressos Qualitat número 5

4 Nombre de documents adquirits Resultats percentatge 15

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Canvi del sistema de gestió bibliogràfica i de format de CATAMARC a MARC21

2 Digitalització dels fons seleccionats i difusió a través de la web

3 Catalogació de fons corrents i retrospectius

4 Organització de trobades professionals per a la formació, coneixement i intercanvi

Recursos Personal de la Biblioteca de Catalunya: 172

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Biblioteca de Catalunya Codi: 6080

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat Direcció de l'Institut d'Estudis de la Salut

responsable

Missió Impulsar l'excelència dels serveis de salut actuant com a observatori del sistema de

salut i promovent la millora de la competència dels seus professionals.

Objectius 1 Definició,desenvolupament i avaluació de programes de formacio dels professionals sanitaris

Estratègics 2 Desplegament Llibre Blanc de les professions sanitaries

3 Definició i avaluació de les competencias dels professionals sanitaris

4 Creació xarxes coordinació amb:unversitats,resta agents salut,sindicat,patronal,ciutadans,industria sanitaria,col.legis profe

5 Increment presencia nacional i internacional de l'IES, mitjançant recerca i noves TIC

Objectius 1.1 Definir i analitzar necessitats de formació i, si cal, proporcionar-la

Operatius 1.2 Detectar necessitats de recerca, especialment innovació educativa, en serveis de salut,epidemilogia i salut publica

2.1 Contribuir al desenvolupament integral de les professions sanitaries i a la seva adequació a les noves realitats i demandes

3.1 Definir les competencies del professionals,avaluar-les  i acreditar-les

4.1 Aprofitar les noves teconologies per facilitar la participació ciutadana

4.2 Contribuir a la millora de la pertinença,efectivitat i eficiencia dels serveis sanitaris a traves de generació de coneixement

5.1 Promoure la utilització de les TIC en l'àmbit de formació i recerca amb projecció estatal i internacional

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 realització cursos a demanda d'altres OUTPUT cursos 150

2 realització cursos programats OUTPUT cursos 50

3 realitzacio proves avaluació (Acoe) OUTPUT proves d'avaluació 15

4 acords amb ens publics o privats OUTPUT acords 20

5 realització acords internaci,recerca,TIC OUTPUT acords 5

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realització, seguiment i avaluació activitats formatives programades i a demanda

2 Elaboració i implementació dels intruments derivats del desenvolupament operatiu del Llibre Blanc

3 Elaboració de estudis i publicació de monografies

4 Actualització i manteniment WEB institucional

5 Suport a la xarxa de comissions de docència i assessores (tutorització)

6 Elaboració dictàmens sobre l'atenció primària

7 Edició del projecte de monitorització

8 Projecte internacional AUPA

9 Coordinació programa Medicina Preventiva i Salut Pública

10 Coordinació programa Medicina del Treball

11 Virtualització Activitats docents

12 Realització projectes ACOE

Recursos alt carrec, 1

Humans funcionaris, 43

personal laboral, 2

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Institut d'Estudis de la Salut Codi: 6110

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Ârea de Comunicació i Recursos i Responsable d'Assumptes Jurídics

responsable

Missió Assegurar una infraestructura i logística que permeti exercir a l'Agència Catalana de

Seguretat Alimentària (ACSA) les seves funcions i prestar els serveis que té

encomanats amb la màxima eficàcia, d'acord amb el principi de participació de les

persones usuàries i amb ple respecte pels drets de la ciutadania.

Objectius 1 Proporcionar a l'ACSA com organització, la infraestructura i logística necessària pel seu desenvolupament

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar l'agilitat dels processos relacionats amb la infraestructura i logística

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Contractes gestionats OUTPUT contractes 25

2 Convenis gestionats OUTPUT convenis 17

3 Satisfacció infraestructura disponible Qualitat Percentatge 70%

4 Temps mig gestió d'un contracte Eficiència setmanes 8

5 Temps mig gestió d'un conveni Eficiència setmanes 12

6 Disposar de la Carta de serveis Resultats presència/absència presència

 

 

 

 

Activitats 1 Suport tècnic pàgina web

2 Ofimàtica

3 Activitats formatives

4 Gestió contractes i convenis

5 Gestió lloguers

6 Gestió subministraments

7 Gestió desplaçaments

8 Assessoria Jurídica

9 Creació d'un grup de millora

10 Elaboració de la Carta de serveis de l'ACSA

Recursos Tres persones a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària Codi: 6202

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Ârea de Planificació i Auditoria

responsable

Missió Aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya mitjançant la planifica-

ció i la coordinació de les actuacions de control, amb la col.laboració i la coopera-

ció de les diferents administracions públiques i entitats que operen en els sectors,

l'activitat dels quals incideix en la seguretat alimentària.

Objectius 1 Garantir col.laboració entre els departaments Generalitat amb competències en seguretat alimentària i els ens locals

Estratègics

Objectius 1.1 Elaborar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya

Operatius 1.2 Promoure l'establiment de directrius per optimitzar les activitats amb els ens locals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Trasllat al Govern del Pla Segur.Alim. OUTPUT sí/no sí

2 Trasllat al Govern de la Memòria Anual OUTPUT sí/no sí

3 Actuacions coordinades amb l'AESA OUTPUT actuacions 30

4 Disposar del Mapa de seguretat alim. OUTPUT sí/no sí

5 Assistents a activitats formatives Resultats assistents 1000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya

2 Elaborar la Memòria Anual sobre la seguretat alimentària a Catalunya

3 Coordinar grups de treball inter i intraadministratius i amb sectors cadena alimentària

4 Assessorar les administracions locals

5 Implantar un procediment general d'actuacions per a les situacions de crisis i emergències

6 Proposar textos normatius i intervindre en l'elaboració dels relacionats amb seguretat alimentària

7 Identificar les necessitats de formació continuada

8 Fomentar l'aplicació dels autocontrols en les empreses alimentàries

9 Cooperar amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària

10 Coordinar dins del territori català les inspeccions de l'Oficina Alimentària Veterinària

Recursos 6 persones a temps complert i una persona a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària Codi: 6202

Programa Salut pública Codi: 414
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Unitat Àrea de Comunicació i Recursos

responsable

Missió Garantir la col.laboració entre les administracions públiques, els diversos sectors que incideixen directament o

indirectament en la seguretat alimentària i les organitzacions de consumidors i usuaris

Objectius 1 Augmentar i mantenir un elevat nivell de confiança en el sistema català de seguretat alimentària

Estratègics

Objectius 1.1 Garantir la col.laboració entre administracions públiques, sectors i organitzacions consumidors

Operatius 1.2 Mantenir un alt nivell de lleialtat de les transaccions comercials per seguretat alimentària

1.3 Fomentar educació i informació dels consumidors sobre naturalesa i riscos productes alimentaris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitat Comissió Consumidors i Usuaris OUTPUT activitats 30

2 Convenis signats amb associacions Resultats convenis 6

3 Consultes ateses de particulars OUTPUT consultes 350

4 Visites a la pàgina web OUTPUT visites 15.000

5 Material de difusió elaborat Qualitat sí/no sí

6 Actes de difusió on s'ha participat OUTPUT actes 40

7 Disposar protocol comunic.empreses/admin OUTPUT sí/no sí

 

 

 

Activitats 1 Habilitar sistemes que facilitin la informació i transparència vers els consumidors finals

2 Establir protocols regular procediments comunicació,col.laboració i coordinació empreses i administració

3 Gestionar les consultes d'associacions de consumidors i usuaris

4 Gestionar les consultes de particulars

5 Actualitzar els continguts de la pàgina web de l'ACSA

6 Interpretació de normes, establiment de criteris

7 Garantir l'accés a la documentació sobre seguretat alimentària que tingui l'ACSA

Recursos  vuit persones a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària Codi: 6202

Programa Ordenació, control i informació sobre el consum Codi: 461
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Unitat Ârea d'Avaluació del Risc

responsable

Missió Desenvolupar des de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) el procediment

d'anàlisis de riscos i en concret la fase d'avaluació dels riscos, amb la finalitat de

garantir un nivell elevat de protecció i confiança dels consumidors

Objectius 1 Identificar,valorar,avaluar qualitativament i quantitativament els perills per a la salut de la població

Estratègics 2 Constitució del Comité Científic Assessor

Objectius 1.1 Disposar de proves científiques per avaluar l'exposició de la població catalana als riscos ocasionats pels aliments

Operatius 2.1 Constituir el Comité Científic Assessor

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Disponibilitat d'estudis OUTPUT estudis 6

2 Entrades base dades científiques INPUT entrades 150

3 Publicacions OUTPUT publicacions 6

4 Informes elaborats per l'ACSA OUTPUT informes 12

5 Constitució Comité Científic Assessor OUTPUT sí/no sí

6 Dictàmens Comité Científic Assessor OUTPUT dictàmens 2

 

 

 

 

Activitats 1 Impulsar estudis d'avaluació de l'exposició de la població als riscos ocasionats pels aliments

2 Fer el seguiment epidemiològic de les malalties de transmissió alimentària

3 Avaluar els riscos dels nous aliments, ingredients i processos

4 Mantenir una base de dades científica relacionada amb la seguretat alimentària

5 Cooperar amb els centres de recerca i docència

6 Executar el programa de vigilància dels contaminants presents en la dieta dels catalans

Recursos 3 persones a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària Codi: 6202

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Àrea de Planificació i Auditoria

responsable

Missió Mantenir un elevat nivell de protecció dels interessos dels ciutadans pel que fa al

sector primari, en els àmbits i qüestions relacionades amb la seguretat alimentària

com són: la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal i la

qualitat dels productes de la cadena alimentària

Objectius 1 Reforçar, millorar i protegir sistemes d'avaluació i gestió dels riscos per a la salut de les persones

Estratègics

Objectius 1.1 Fomentar la implantació de l'autocontrol en el sector primari

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Actuacions millora lluita i control ETTs OUTPUT actuacions 3

2 Guies bones pràctiques sector primari OUTPUT guies 7

3 Impl.bones pràctiques explot.ramaderes Resultats Percentatge 20%

4 Impl.bones pràctiques explot.agrícoles Resultats Percentatge 10%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Elaborar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya

2 Elaborar la Memòria Anual sobre la seguretat alimentària a Catalunya

3 Coordinar grups de treball inter i intraadministratius i amb sectors de la cadena alimentària

4 Asessorar les administracions locals

5 Implantar un procediment general d'actuacions per a les situacions de crisis i emergències

6 Proposar textos normatius i intervindre en l'elaboració els relacionats amb la seguretat alimentària

7 Fomentar l'aplicació dels autocontrols en les empreses alimentàries

8 Cooperar amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària

9 Coordinar dins del territori català les inspeccions de l'Oficina Alimentària Veterinària

Recursos 5 persones a temps parcial

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària Codi: 6202

Programa Sanitat vegetal i animal Codi: 611
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Unitat Intitut Català d'Avaluacions Mèdiques

responsable

Missió Ser el referent i model de l'avaluació mèdica a Catalunya, especialment en els

processos d'incapacitat laboral (temporal i/o permanent) dels treballadores en alta

a la Seguretat Social, així com en aquells processos s'inspecció, arbitratge, peritatge

i assessorament mèdic que requereixi qualsevol ciutadà

Objectius 1 Millorar la gestió de les incapacitats laborals (temporal IT i permanent IP)

Estratègics 2 Millorar l'operativa interna de l'ICAM

3 Aconseguir el desenvolupament de l'ICAM

Objectius 1.1 Incrementar (3%) expedients de control a treballador en situació d'IT

Operatius 1.2 Realitzar el 100% de lespeticions d'IP de l'INSS en els terminis establerts

2.1 Implantar el Pla de Sistemes de l'ICAM a totes les seus

2.2 Incrementar la formació interna en un 5%

3.1 desplegar l'estructura administrativa de l'ICAM

3.2 Aconseguir el trasllat a la nova seu abans de finalitzar el 2006

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment activitat IT sobre 2005 OUTPUT percentatge 3

2 Mantenir el nombre d'actuacions fetes a OUTPUT percentatge 100

3 Protocols d'avaluació mèdica OUTPUT numèric 4

4 Aplicació Pla sistemes OUTPUT percentatge 100

5 Increment Formació interna sobre 2005 INPUT Percentatge 5

6 Desplegament estructura administrativa p INPUT Percentatge 80

7 Trasllat a nova seu INPUT Temps 4t. trimestre

 

 

 

Activitats 1 Promoure la inspecció i control de la IT

2 Analitzar les incapacitats temporals de Catalunya

3 Preparar els expedients de control de la IT

4 Elaborar els dictàmens mèdics de forma informatitzada

5 Assessorar i donar suport al metge d'atenció primària per optimitzar la IT

6 Emetre els informes mèdics en relació amb la prestació d'incapacitat permanent

7 Elaborar els informes que avaluen l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic a la bona pràctica pro

8 Elaborar els dictàments mèdics de jubilació per incapacitats dels funcionaris civils de l'Estat

9 Realitzar les avaluacions mèdiques als funcionaris de la Generalitat, en els procediments d'assignació de llocs de treball de

10 Establir l'assistència del metge inspector com a vocal de la "Comisión de Evaluación de Incapacidades  (CEI)"

11 Desenvolupar els criteris i requeriments del Pla de Sistemes de l'ICAM

12 Promoure la formació continuada del personal de l'Institut

13 Formular les resolucions de les reclamacions prèvies a la via laboral, interposades contra les altes mèdiques dels metges de

Recursos    Nombre de persones 128

Humans

Dept./Secció Salut

Servei/Entitat Institut Català d'Avaluacions Mèdiques Codi: 6205

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Institut Català de la Vinya i el Vi

responsable

Missió Foment, promoció i assessorament dels vins i caves catalans

Objectius 1 Assessorament al pagés i foment dels treballs que suposin millora de la qualitat dels vins i caves catalans.

Estratègics 2 Recerca en el món vitivinícola.

3 Promoció i competititvitat dels vins i caves catalans.

Objectius 1.1 Assessorament al pagés de forma directa o mintjançant els Consells Reguladors D.O.

Operatius 2.1 Experimentació varietal, estudis enològics i aprofundiment en les noves tècniques d'elaboració de vins i caves

3.1 Aconseguir que els nostres vins i caves estiguin presents als mercats d'arreu amb una óptima relació qualitat/preu.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre projectes OUTPUT projectes 40

2 Nombre fires OUTPUT fires 6

3 Nombre consultes ateses OUTPUT consultes 450

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Assessorament directe (tècnics propis) i indirecta (Denominacions d'Origen).

2 Transferència tecnològica.

3 Formació del sector.

4 40 projectes, entre els de viticultura i els enològics, amb empreses, amb l'Administració Autonòmica i Estatal i amb la UE.

5 Campanyes de promoció i assistència a fires nacionals i internacionals.

6 La Mostra anual de Vins i Caves de Catalunya.

7 Cursos de tast per als consumidors.

Recursos Alt càrrec: 1

Humans Funcionaris: grup A:9, grup B: 4, grup C: 4, grup D: 6, grup E: 3

Laborals fixes: grup A: 1, grup B: 6, grup C: 8, grup D: 5, grup E: 3

Laborals temporals: grup E:1

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Institut Català de la Vinya i el Vi Codi: 6130

Programa Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Codi: 612
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Unitat Institut Promoció i Formació Cooperatives

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Servei amb la

finalitat d'obtenir un servei al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

Operatius 2.1 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Temps realit. processos gest. econ. IPFC OUTPUT dies 10

2 Temps comptabilització pagaments OUTPUT dies 5

3 Nombre visites web IPFC OUTPUT nombre 12.000

4 Nombre consultes telefòniques IPFC OUTPUT nombre 1.000

5 Nombre impressions pàgines web IPFC OUTPUT nombre 10.000

6 Nombre expedients de despesa realitzats OUTPUT nombre 50

7 Temps recepció comanda OUTPUT dies 7

 

 

 

Activitats 1 Reorganitzar els processos de gestió econòmica

2 Establir un procediment de comunicació amb el ciutadà

3 Millorar la gestió dels programes de formació i del programa EQUAL

4 Millorar i automatitzar el procediment dels pagaments a proveïdors

5 Agilitar l'actualització de la informació de la web

6 Millorar l'estructura de la web corporativa de l'IPFC

Recursos 2 tècnics

Humans 3 auxiliars administratius

1 subaltern

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Institut Promoció i Formació Cooperativ. Codi: 6140

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I FORMACIÓ DE COOPERATIVES

responsable

Missió FOMENTAR I CONSOLIDAR L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL

Objectius 1 Millorar el coneixement de l'economia cooperativa als nous empresaris.

Estratègics 2 Millorar de la competitivitat de les empreses d'economia cooperativa

3 Adequar el nivell de formació dels membres de l'economia cooperativa al desenvolupament tecnològic

4 Dinamització a nivell territorial de l'economia cooperativa

5 Fomentar la responsabilitat social dins l'economia cooperativa

Objectius 1.1 Formació, difusió i foment.

Operatius 2.1 Dinamització territorial

3.1 Formació, difusió i foment.

4.1 Dinamització territorial

5.1 Formació, difusió i foment.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Alumnes que han assitit a accions format OUTPUT número 189

2 Nombre d'accions formatives OUTPUT número 7

3 Durada de les accions formatives OUTPUT número 128

4 Volum compra social assolit Generalitat OUTPUT percentatge 51%

5 Nombre d'entitats beneficiades OUTPUT número 300

6 Nombre de cooperatives creades OUTPUT número 115

7 Visites a cooperatives no federades OUTPUT número 150

8 Cooperatives interessades en rebre infor OUTPUT percentatge 75%

9 Afiliació de les cooperatives visit OUTPUT percentatge 20%

10 Nombre de cooperatives creades OUTPUT número 203

Activitats 1 Programa EQUAL

2 Fomentar i realitzar accions formatives

3 Creació de la cooperativa de segon grau ARA-COOP

4 Promoció de cooperatives de consum

5 Programa de coneixement i afiliació del sector de l'economia social

6 Estudi de via bilitat d'un model d'intervenció permanent sobre l'economia social

7 Projecte de compra social

Recursos 2 Tècnics

Humans 3 auxiliars administratius

1 subaltern

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Institut Promoció i Formació Cooperativ. Codi: 6140

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Servei d'Ocupació de Catalunya

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del SOC amb la

finalitat d'oferir un servei òptim al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Passar de l'administració a la gestió i planificació dels recursos humans, cercant la màxima implicació del personal

Operatius 1.2 Optimitzar la gestió del patrimoni del SOC

2.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per respondre a les necessitats de la gestió diària

2.2 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Gestió descentralitzada del SOC Eficiència Temps 2n semestre 2006

2 Pla de qualitat integral del SOC Eficiència Temps 2n semestre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Descentralització del SOC

2 Pla de qualitat integral del SOC

3 Planificació de l'execució pressupostària

Recursos 70 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Servei d'Ocupació de Catalunya Codi: 6204

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Subdirecció General de Serveis d'Ocupació. Gerència del SOC. Subdirecció General de Coordinació Territorial

responsable

Missió Modernitzar el SOC per tal de procurar que sigui un organisme que ajudi a aconseguir que el teixit empresarial assoleixi la

màxima competitivitat i que els treballadors i treballadores de Catalunya tinguin el màxim nivell d'ocupabilitat.

Té tres vessants,la dels espais físics on s'atenen les persones usuàries, la de les eines que possibiliten una millor atenció

a aquestes persones i la dels diferents programes de polítiques actives d'ocupació.

Objectius 1 Millorar la qualitat i la igualtat de l'ocupació

Estratègics 2 Modernitzar el servei públic d'ocupació

3 Fomentar l'adaptació de les persones a la societat del coneixement

Objectius 1.1 Facilitar l'accès del ciutadà  als serveis del SOC, agilitzar les tasques d'informació i millor la imatge corporativa

Operatius 1.2 Dissenyar itineraris personalitzats

2.1 Facilitar que els demandants puguin autoservir-se, millorant les eines d'informació i la qualitat de gestió de les oficines

2.2 Implantar i desenvolupar nous aplicatius de gestió de la intermediació a Catalunya, SICAS

2.3 Garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i treballadores i a la cobertura dels llocs

3.1 Facilitar determinades gestions als demandants perque es puguin autoservir

3.2 Estendre a totes les OTG el projecte d'atenció personalitzada

3.3 Informar i formar a tècnics d'Oficina sobre atenció personalitzada

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Consultes ofertes web PIRIMED OUTPUT CONSULTES 3.500

2 Consultes oferes web SOC OUTPUT CONSULTES 24.000

3 Ofertes treball xarxa EURES OUTPUT OFERTES 150

4 Entrevistes en profunditat OUTPUT ENTREVISTES 100.000

5 Aplicació Pla Control Qualitat OUTPUT DEMANDANTS 7.400

6 Ofertes Pla Control Qualitat OUTPUT OFERTES 1.300

7 Inst.sist.gestió temps espera OUTPUT SISTEMES 20

8 Itineraris personalitzats OUTPUT DEMANDANTS 15.000

9 OTG amb atenció personalitzada OUTPUT OTG 63

10 Tècnics formats de les OTG's OUTPUT TECNICS 63

Activitats 1 Edició de descripció de llocs de treball i perfils professionals

2 Elaboració de protocols interns,de l'atenció personalitzada al treballador i a l'empresa, i la seva difusió

3 Desenvolupament de funcionalitats per a la difusió d'ofertes del SOC a través de la resta de serveis públics d'ocupació

4 Integració dels serveis en què participi el demandant en un historial únic per tal que pugui accedir a través d'Internet

5 Planificació i valoració d'itineraris personalitzats

6 Divulgació de l'accés i contingut dels serveis que es presten

7 Determinació dels eixos bàsics per a la implementació del projecte d'atenció personalitzada a les OTG

8 Impuls d'accions a nivell europeu per a la cobertura de necessitats del mercat de treball

9 Definició, implementació i validació de millores del nou aplicatiu per a la gestió de la intermediació laboral

10 Dissenyar/instal.lar sistema d'autoús a 18 OTG amb al maquinari corresponent i desenvolupar un programari de suport a les OTG

11 Editar material divulgatiu dels serveis de les OTG.Presentació professional del nou model del SOC i formació tècnics

12 Pla d'actuacions per adequar els edificis de les OTG, CIFOS i altres immobles

13 Recolzament a la formació dels tècnics en atenció personalitzada

Recursos 168 funcionaris/laborals grup A

Humans 167 funcionaris/laborals grup B

165 funcionaris/laborals grup C

405 funcionaris/laborals grup D

21 funcionaris/laborals grup E

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Servei d'Ocupació de Catalunya Codi: 6204

Programa Modernització dels serveis públics d'ocupació Codi: 331
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ. SERVEIS TERRITORIALS DEL SOC.

responsable

Missió Promoure la creació d'ocupació a partir d'una planificació territorial basada en una diagnosi socioeconòmica, tot incidint en

el desenvolupament local.

Objectius 1 Millorar la qualitat i la igualtat de l'ocupació

Estratègics 2 Modernitzar el servei públic d'ocupació

3 Millorar l'ocupabilitat i la formació de les persones

Objectius 1.1 Fomentar la creació i la consolidació d'ocupació en sectors econòmics emergents

Operatius 1.2 Fomentar i promoure la creació d'activitat generadora d'ocupació tot donant suport als ens locals

2.1 Promoure la concertació entre agents que intervenen en el territori i consolidar estructures de planificació/programació PAO

3.2 Millorar l'ocupabilitat dels treb. mitjançant la participació en les PAO que incorporen l'experiència lab.i/o form.prof.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'AODL OUTPUT TREBALLADORS 485

2 Nombre d'accions de FDL OUTPUT ACCIONS 250

3 Llocs treball subvencions I+O OUTPUT LLOCS DE TREBALL 530

4 Llocs treball subvencions NJO OUTPUT LLOCS DE TREBALL 380

5 Pactes territorials ocupació OUTPUT PACTES 25

6 Increm. del % particip.en plans d'ocupac Resultats PERCENTATGE 10

7 Increm.projectes interès social i servei Resultats PERCENTATGE 75

8 Increm.particip. en ET/CO/TO espec.dific Resultats PERCENTATGE 10

9 Incre.proj.atenció persones i medi ambie Resultats PERCENTATGE 30

 

Activitats 1 Donar assistència tècnica a ens locals perquè desenvolupin els seus plans d'actuació i de treball

2 Fomentar la implementació d'AODL entre els ens locals que no formen part de la xarxa

3 Fomentar les accions de FDL entre els ens locals de Catalunya

4 Fomentar la participació de les empreses d'I+O que puguin generar major número de llocs de treball estable

5 Donar suport tècnic a les empreses qualificades a l'efecte d'assolir la seva consolidació en l'àmbit econòmic local

6 Fomentar la presentació dels proj.adreçats a sectors emergents, a c/ll term. de consolidació i generació d'ocupació estable

7 Increment del suport tècnic als projectes que incorporen la fórmula xec-servei

8 Fomentar la incorporació d'elements de qualitat en els proj.plans d'ocup.per la inserció laboral dels col.lectius desfavorits

9 Incentivar la participació en el progr.de plans d'ocupació dels ens locals per oferir una oferta homgènia al territori

10 Assistència tècnica a les entitats promot. dels proj.d'ET/CO/TO per validar els processos d'aprenentatge i inserció laboral

11 Potenciar els pactes territ.com eina de planificació i desenvol.dels models de descentralització de les PAO en el territori

Recursos 30 funcionaris/laborales grup A

Humans 25 funcionaris/laborales grup B

14 funcionaris/laborales grup C

42 funcionaris/laborales grup D

8 funcionaris/laborales grup E

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Servei d'Ocupació de Catalunya Codi: 6204

Programa Promoció de l'ocupació Codi: 332
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS D'OCUPACIÓ. SERVEIS TERRITORIALS DEL SOC.

responsable

Missió Afavorir estratègies ocupacionals que millorin la situació laboral dels col.lectius que es troben en situació de desavantatge

en el mercat laboral

Objectius 1 Millorar la qualitat i la igualtat d l'ocupació

Estratègics 2 Millorar l'ocupabilitat i la formació de les persones

3 Fomentar l'adaptació de les persones a la societat del coneixement

Objectius 1.1 Afavorir la inserció sociolaboral dels col.lectius amb especials dificultats (discapacitats,mesura judicial, risc d'exclusió)

Operatius 1.2 Promoure la igualtat d'oportunitats de les dones tant en l'accés com en la presència en el mercat laboral

1.3 Impulsar accions positives adreçades a combatre la segregació de la dona en el mercat laboral

2.1 Promoure plantejaments ocupacionals flexibles mitjançant itineraris integrals d'inserció laboral i/o sociolaboral

2.2 Millorar l'ocupabilitat dels col.lectius més desfavorits en relació al mercat laboral

3.1 Promoure de mesures directes de foment de la contractació de persones amb discapacitat

3.2 Impulsar la coordinació i seguiment dels projectes inclosos en la iniciativa EQUAL que s'executan a Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Col.lectius especials dific. inserció OUTPUT ACCIONS 94

2 Accions integrades col.lectius esp.dif. OUTPUT PARTICIPANTS 2.000

3 Igualtat oportunitats homes/dones OUTPUT ACCIONS 80

4 Accions dones igualtat oportunitats OUTPUT PARTICIPANTS 2.000

5 Programes experimentals espec.dificultat OUTPUT PROGRAMES 15

6 Programes experimentals ocupació OUTPUT PARTICIPANTS 2.100

7 Contractes bonificació discapacitats OUTPUT CONTRACTES 1.000

8 Accions iniciativa comunitaria EQUAL OUTPUT ACCIONS 30

 

 

Activitats 1 Donar assitencia tècnica a entitats col.laboradores en materia d'ocupació de col.lectius especials dificultats

2 Fomentar incorporació elements de qualitat en projectes d'igualtat d'oportunitats per facilitar accès al mercat laboral

3 Col.laborar amb altres departaments i adm.local per a l'elaboració d'itineraris sociolaborals

4 Impulsar la implementació de projectes de igualtat d'oportunitats a municipis i comarques

5 Fomentar la contractació de persones amb discapacitat en l'empresa ordinària

6 Promoure la incorporació de metodologies i de plantejaments ocupacionals innovadors en programes d'igualtat d'oportunitats

7 Planificar, executar, fer el seguiment i evaluar les accions incloses en els diferents subprogrames

8 Gestionar els procediments per a l'atorgaments de les subvencions establertes en els diferents subprogrames

9 Elaborar i divulgar les dades estadistiques

Recursos 27 funcionaris/laborales grup A

Humans 20 funcionaris/laborales grup B

16 funcionaris/laborales grup C

33 funcionaris/laborales grup D

8 funcionaris/laborales grup E

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Servei d'Ocupació de Catalunya Codi: 6204

Programa Polítiques d'igualtat en  l'àmbit de l'ocupació Codi: 333
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Unitat SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ. CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

responsable

Missió Millorar la qualificació professional mitjançant accions formatives i complementàries, per millorar l'ocupabilitat dels tre-

balladors/es i la competitivitat en les empreses a Catalunya.

Objectius 1 Millorar la qualitat i la igualtat de l'ocupació

Estratègics 2 Millorar l'ocupabilitat i la formació de les persones

3 Fomentar l'adaptació de les persones a la societat del coneixement

Objectius 1.1 Millorar la inserció laboral dels treballadors/treballadores participants en les accions de formació professional ocupacional

Operatius 1.2 Impulsar les accions de perfeccionament professional a les empreses

1.3 Fomentar la participació de la dona en ocupacions on està subrepresentada

2.1 Desenvolupar la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida

2.2 Ajustar la programació d'oferta de formació professional contínua a les mesures fixades

2.3 Impulsar entre empresaris i treballadors la formació professional contínua al conjunt del territori català

3.1 Desenvolupar mesures i eines per millorar la implementació dels programes

3.2 Millorar els continguts de les accions formatives

3.3 Millorar la capacitat tècnica i metodològica dels formadors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Contractes programa FPC OUTPUT CONTRACTES PROGRAMA 80

2 Participants FPC OUTPUT TREBALLADORS 70.000

3 Accions complementàries FPC OUTPUT EMPRESES 120

4 Especialitats FPC OUTPUT ESPECIALITATS 180

5 Accions Complementàries FPC OUTPUT ACCIONS 45

6 Accions Formatives FPC OUTPUT ACCIONS 800

7 Dones form.ocup.subrepresentades OUTPUT TREBALLADORS 200

8 Hores de formació/treballador OUTPUT HORES 500

9 Formació amb compromís contractació OUTPUT TREBALLADORS 1200

10 Accions de perfeccionament professional OUTPUT TREBALLADORS 9000

Activitats 1 Promoure la realització de Plans de Formació en el marc de subvencions de contractes

2 Promoure la realització d'estudis d'investigació del mercat de treball per contribuir a la millora i eficàcia del sistema FPC

3 Manteniment del registre i homologació de centres col.laboradors

4 Promoure i impartir accions formatives adreçades a formadors d'acord amb el programa de formació de formadors

5 Promoció dels continguts transversals

6 Participació en l'el.laboració del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

7 Promoció dels programes de la FPO i la seva aprovació

8 Planificació, execució, seguiment, control i avaluació de les accions programades

9 Elaboració i divulgació de les dades estadistiques

Recursos 67 funcionaris/laborales grup A

Humans 57 funcionaris/laborales grup B

32 funcionaris/laborales grup C

101 funcionaris/laborales grup D

11  funcionaris/laborales grup E

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Servei d'Ocupació de Catalunya Codi: 6204

Programa Qualificació professional Codi: 334
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Unitat Agència Catalana de Consum

responsable

Missió Garantir els drets i la seguretat de tota persona com a consumidora i potenciar el model de consum com a element de

competitivitat i qualitat de vida.

Objectius 1 Millorar la informació, la formació i l'educació de les persones consumidores i usuàries i els agents que operen al mercat

Estratègics 2 Millorar els mecanismes de resolució de conflictes.

3 Millorar l'actuació inspectora i protegir els drets lingüístics de les persones consumidores

4 Millorar el marc legislatiu i normatiu per garantir el respecte dels drets de les persones consumidores

Objectius 1.1 Incrementar el nivell i qualitat del servei en l'atenció al consumidor

Operatius 1.2 Incrementar el coneixement de les dinàmiques de consum

1.3 Incrementar la formació en matèria de consum i les actuacions d'educació als joves en el hàbits de consum responsable

2.1 Incrementar el nombre d'empreses adherides a  la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

2.2 Incrementar la resolució de conflictes i arbitratge i apropar als ciutadans els mecanismes de resolució de conflictes.

3.1 Incrementar el nombre d'actuacions de control en el marc de campanyes sistemàtiques

3.2 Reforçar la capacitat d'inspecció de consum a Catalunya dotant-la dels recursos necessaris

4.1 Redactar una nova llei de Consum

4.2 Promoure les normatives nessàries per a la garantia dels drets de les persones consumidores

4.3 Incrementar el nivell de compliment de les obligacions de la llei de política lingüística

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Consultes ateses OUTPUT Consultes 12.000

2 Hores de formació OUTPUT Hores 300

3 Alumnes en tallers d'educació OUTPUT Alumnes 3.000

4 Reclamacions OUTPUT Reclamacions 5.300

5 Mediacions OUTPUT Mediacions 2.700

6 Empreses adherides a la JACC OUTPUT Empreses 3.400

7 Laudes OUTPUT Laudes 1.400

8 Denúncies OUTPUT Denúncies 3.900

9 Actuacions d'inspecció i control OUTPUT Actuacions 19.000

10 Expedients sancionadors OUTPUT Expedients 800

Activitats 1 Campanyes de prevenció

2 Elaborar les propostes de disposicions de l'àmbit del consum

3 Impulsar la protecció legal efectiva de les persones consumidores i usuàries

4 Orientar, informar i assessorar a les persones consumidores i usuàries sobre llurs drets i la manera d'exercir-los

5 Promoure la formació de les persones consumidores i usuàries amb especial atenció als col.lectius especialment protegits

6 Fomentar pràctiques d'un consum social i ecològicament sostenible i el consum productes ecològics i de comerç just i solidari

7 Promoure l'educació dels joves en els hàbits de consum responsable

8 Organitzar el funcionament de la JACC, coordinant-se amb les juntes i òrgans arbitrals de caràcter municipal que existeixin

9 Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum

10 Establir acords i convenis de col.laboració amb els agents econòmics

11 Relacionar-se i cooperar amb totes les adm.púb. per tal d'avançar en la millora dels drets i protecció de les pers.cons.i usu

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Subdirectors generals i Caps de servei: 6

Seccions i Responsables A/B, i Titulats superiors, Diplomats i cos de gestió i inspectors: 71

Responsbles C/D, Grup C, Grup D i Grup E: 51

Laborals: 4

(Nota:Aquest personal inclou personal adscrit a l'ACC i a la SDG Consum de la Secre.Gral. que ha de ser transferit a l'ACC)

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Agència Catalana del Consum Codi: 6170

Programa Ordenació, control i informació sobre el consum Codi: 461
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Unitat Agència Catalana del Consum

responsable

Missió Garatir els drets i la seguretat de tota persona com a consumidora i potenciar el model de consum com a element de

competitivitat i qualitat de vida

Objectius 1 Transferència a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària per a recerca en matèria de consum

Estratègics

Objectius 1.1 Transferència a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària per a recerca en matèria de consum

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Transferència a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària per a recerca en matèria de consum

Recursos

Humans

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Agència Catalana del Consum Codi: 6170

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

responsable

Missió Planificar, dirigir i coordinar els mitjans humans, materials i econòmics de l'ICAA

Objectius 1 Planificar, coordinar i dirigir els recursos de l'ICAA per tal d'assolir els seus objectius

Estratègics 2 Donar suport administratiu a les unitats per aconseguir una gestió eficaç, eficient i econòmica

Objectius 1.1 Optimitzar els mitjans humans, materials i econòmics de l'ICAA

Operatius 2.1 Assolir l'execució eficaç dels crèdits pressupostaris

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre total de personal de l'ICAA INPUT Persones 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar els recursos de l'ICAA

2 Coordinar la gestió econòmica de l'ICAA

Recursos Alt càrrec: 1 al 5%

Humans Grup A: 2 al 5%

Grup B: 2

Grup C: 2 al 5%

Grup D: 1 més 3 al 5%

Grup E: 1

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat I.Català de l'Acollimeht i de l'Adopció Codi: 6160

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció

responsable

Missió Promocionar i gestionar els acolliments familiars i l'adopció per tal que siguin recursos adequats per aquells infants que es

troben en situació de desemparament.

Objectius 1 Promocionar i potenciar l'acolliment familiar

Estratègics 2 Incrementar el suport a l'adopció

3 Consolidar l'àmbit competencial de l'ICAA en matèria d'adopcions

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de famílies acollidores entre un 15 i un 20%

Operatius 1.2 Incrementar el nombre de famílies col·laboradores en un 10%

2.1 Crear nous serveis de suport a les famílies adoptives

2.2 Ampliar els països amb els quals tramitar expedients d'adopció internacional

2.3 Endegar projectes de cooperació internacional

3.1 Enfortir les relacions amb els organismes competents dels països d'origen dels infants adoptats per famílies catalanes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nous acolliments familiars OUTPUT Infants 130

2 Nous infants en famílies col·laboradores OUTPUT Infants 20

3 Nous serveis de suport a les famílies INPUT Serveis 2

4 Ampliació de països d'adopció internac. OUTPUT Països entre 2 i 5

5 Cooperacions internacionals Resultats Països Entre 2 i 5

6 Actes institucionals entre organismes Resultats Org. Comp. 4

 

 

 

 

Activitats 1 Campanya de promoció de l'acolliment familiar

2 Jornades sobre l'acolliment familiar

3 Creació del programa de suport a l'acolliment (escola de pares i mares acollidors)

4 Jornades sobre l'adopció

5 Programa d'atenció postadoptiva

6 Programa de seguiment de l'adopció internacional

7 Visites institucionals d'organismes competents en matèria d'adopció

8 Visites institucionals als països d'origen dels infants d'adopció internacional

9 Col·laboració amb ONG de països d'origen dels infants i col·laboració amb els projectes de les ECAIs a diferents països

Recursos Alt càrrec: 1 al 95%

Humans Grup A: 38 més 2 al 95%

Grup B: 22

Grup C: 8 més 2 al 95%

Grup D: 12 més 3 al 95%

Dept./Secció Benestar i Família

Servei/Entitat I.Català de l'Acollimeht i de l'Adopció Codi: 6160

Programa Atenció a les fam., a la infància i a l'adolesc. Codi: 313
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LES ENTITATS
AUTÒNOMES COMERCIALS I FINANCERES

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

PR 6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)
IT 6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
EC 6220 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)
CU 6240 Entitat Autònoma de Difusió Cultural



Unitat Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

responsable

Missió Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives relacionades amb l'edició, la distribució i la venda del DOGC:

a) editar les publicacions pròpies i les que li són sol·licitades per les institucions, els departaments i organismes de la

Generalitat; b) comercialitzar les publicacions destinades a la venda, amb la finalitat de prestar serveis a la Generalitat;

c) difondre les publicacions als ciutadans; d) garantir l'autofinançament pressupostari de l'Entitat.

Objectius 1 Aplicar les millores tecnològiques necessàries per optimitzar els productes i els serveis del DOGC.

Estratègics 2 Millorar les edicions optimitzant el cost/qualitat i la seva comercialització.

3 Mantenir la col·laboració amb el BOE en la traducció i difusió de la normativa de l'Estat d'interès per a Catalunya.

4 Mantenir l'autofinançament pressupostari de l'EADOP i reinvertir els eventuals romanents en la millora de productes i serv

Objectius 1.1 Reduir i simplificar els processos de gestió dels textos a publicar al DOGC.

Operatius 1.2 Incrementar i facilitar l'accés als clients interns i externs a la base de dades del DOGC.

1.3 Introduir les millores tecnològiques i organitzatives necessàries perquè la versió oficial del DOGC sigui en format digital.

2.1 Ampliar l'oferta dels serveis editorials per aconseguir incrementar el nombre d'usuaris i incrementar els ingressos.

2.2 Ampliar de publicacions de la Generalitat i el seu àmbit territorial.

2.3 Ampliar l'oferta de nous productes, d'acord amb les necessitats detectades del mercat.

3.1 Ampliar la normativa estatal que s'ha de traduir al català, en relació a la que actualment es tradueix.

4.1 Mantenir l'autofinançament pressupostari.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Reducció terminis prod. DOGC Eficiència dies reducció de 5 dies

2 Accessos BBDD DOGC Resultats Accessos increment 30% respecte 2005

3 Subscrip. DOGC via informàtica OUTPUT Subscriptors increment 5% respecte 2005

4 Vendes public.a llibreries Gen Resultats Vendes increment 5% respecte 2005

5 Punts de venda de publicacions Resultats Punt de venda increment 5% respecte 2005

6 Consultes web de publicacions Resultats Accesssos web increment 6% respecte 2005

7 Dispos.norm.estatal trad. BOE Resultats Traduccions 2%

8 Autofinançament pressupostari Resultats ingressos/despeses 1

 

 

Activitats 1 Actualitzar les aplicacions informàtiques i efectuar les inversions necessàries per reduir i simplificar processos del DOGC.

2 Efectuar una enquesta per conèixer les necessitats i les percepcions dels usuaris sobre els productes i serveis DOGC.

3 Adequar els productes del DOGC a la nova situació derivada de la supressió de l'edició en paper.

4 Mantenir l'anàlisi de costos dels productes i serveis DOGC.

5 Elaborar i executar el pla editorial de l'EADOP.

6 Incrementar contactes departaments Generalitat per conèixer necessitats i informar-los oferta serveis editorials EADOP.

7 Obertura de la llibreria de la Generalitat a Tarragona i ampliar el nombre de punts de venda de publicacions.

8 Introduir noves publicacions al mercat.

9 Realitzar una enquesta sobre publicacions de la Generalitat per determinar-ne la difusió i les necessitats ciutadanes.

10 Editar el catàleg general, catàlegs temàtics i informatius de publicacions que s'incorporaran a la web de publicacions.

11 Acordar amb el BOE incrementar la normativa a traduir.

12 Implantació a l'EADOP del sistema de gestió de qualitat ISO 9001.

Recursos Persones: 111

Humans Funcionaris: comandaments i tècnics, 4; personal administratiu, 2

Laborals: comandaments i tècnics, 57; personal administratiu, 47; subalterns, 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat EA  Diari Oficial i Public. Generalitat Codi: 6210

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

responsable

Missió Formació del personal per millorar el funcionament dels serveis

Objectius 1 Detecció de les necessitats formacives del personal

Estratègics 2 Planificació de la formació

3 Avaluació de l'aprofitament i la utilitat de la formació

Objectius 1.1 Utilització de metodologies participatives per a la detecció de necessitats de formació

Operatius 2.1 Organització d'activitats de formació presencial

2.2 Foment de la participació del personal en activitats de formació virtual

3.1 Aplicació sistemàtica del dispositiu d'avaluació de la formació de la Generalitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'activitats organitzades OUTPUT activitats 85

2 Nombre d'inscripcions gestionades OUTPUT inscripcions 2100

3 Nombre d'inscripcions amb aprofitament Resultats inscripcions 1995

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 organitzar activitats formatives

Recursos Dotacions EAJA: 33

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Entitat Autònoma de Jocs i Apostes Codi: 6230

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES

responsable

Missió Desenvolupament dels contractes de gestió de loteries de la Generalitat de Catalunya i actuacions en establiments autoritzats

Objectius 1 Incrementar la quota de presència en el sector del joc a Catalunya

Estratègics 2 Prestació de serveis al sector del joc

3 Incrementar els ingressos per a la Tresoreria de la Generalitat

Objectius 1.1 Optimitzar la comercialització dels jocs

Operatius 2.1 Prestació de serveis a les sales de bingo

3.1 Millora de la xarxa de distribució comercial

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 % d'increment recaptació apostes OUTPUT Meuros 20%

2 Nombre sales de bingo interconnectades OUTPUT sales bingo 57

3 Nombre de terminals instal·lats a agents OUTPUT terminals 2500

4 % d'increment ingressos Tresoreria Gener Resultats Meuros 25%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar i operar les loteries de la Generalitat

Recursos Laborals: 33

Humans

Dept./Secció Interior

Servei/Entitat Entitat Autònoma de Jocs i Apostes Codi: 6230

Programa Control i regulació del joc Codi: 124

  364

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Institut Català del Crèdit Agrari

responsable

Missió Finançament inversions en béns productius o situacions excepcionals; col.laboració amb depts de la Gtat. gestionant fons o

finançant actuacions.Beneficiaris:persones físiques/jurídiques,titulars explot.agràries/ramaderes o forestals,pescadors,indús

tries agroalimentàries,catalans o no,que inverteixin a Catalunya o amb seu social a Catalunya que inverteixin fora d'aquest

territori.Les operacions han de ser coherents amb política agrària de Gtat i mantenir equilibri financer i patrimonial d'ICCA

Objectius 1 Aconseguir convertir l'ICCA en un referent per a tots els agents econòmics del sector agrari i agroalimentari de Catalunya

Estratègics 2 Millorar el grau de coneixement de l'ICCA per part dels sectors als quals va adreçat

3 Rebaixar el temps d'espera

4 Mantenir la ratio de morositat dins de nivells acceptables

5 Mantenir el marge financer

Objectius 1.1 Promoure la col.laboració amb el conjunt d'institucions més representatives del sector agrari i agroalimentari

Operatius 1.2 Promoure la col.laboració amb el conjunt d'institucions financeres privades

1.3 Desenvolupar fórmules de cofinançament amb la banca privada

2.1 Incrementar les eines de divulgació de l'activitat de l'Institut

3.1 Millorar els procediments d'estudi i concessió de préstecs i avals

4.1 Millorar els procediment de seguiment dels rebuts emesos

5.1 Reduir les despeses financeres en relació amb l'endeutament extern

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convenis OUTPUT convenis 8

2 Consultes ateses Resultats consultes 900

3 Elements promocionals INPUT difusió 5

4 Notes premsa i anuncis premsa INPUT accions 41

5 Fires i sessions informatives INPUT actes 15

6 Entrades al web de l'ICCA INPUT visites 12.000

7 Sol.licituds entrades a l'ICCA INPUT operacions 1.250

8 Sol.licituds formalitzades OUTPUT operacions signades 1.100

9 Ratio morositat Eficiència index de morositat 2,3%

10 Marge financer Eficiència marge financer 45%

Activitats 1 Establir reunions amb sindicats, patronals, associacions, federacions del sector

2 Analitzar les necessitats del sector

3 Iniciar converses amb les entitats financeres privades per a la signatura de convenis de col.laboració

4 Crear objectes promocionals,presència en fires i jornades,sessions informatives,anuncis en publicacions sector,notes premsa

5 Seleccionar certamens on l'ICCA hi pugui tenir presència

6 Preparar sessions informatives de les línies de finançament de l'ICCA

7 Recerca de nous mitjans de comunicació on inserir-hi l'anunci de l'ICCA

8 Elaborar notes de premsa

9 Promoure que les sol.licituds arribin a l'Institut el més complertes possible

10 Elaborar un pla per agilitar els tràmits per a la concessió de préstecs

11 Crear un software adequat per automatitzar els processos rutinaris

12 Automatitzar la rebuda de les remeses d'efectes impagats per part de l'entitat financera de destí

13 Analitzar noves vies de finançament de l'Institut

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Titulats superiors: 16

Titulats grau mitjà: 6

Titulats batxiller o similar: 16

Graduat escolar o similar: 2

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Institut Català del Crèdit Agrari Codi: 6220

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Entitat Autònoma de Difusió Cultural

responsable

Missió Donar suport a processos d'innovació, experimentació i recerca de nous llenguatges artístics i impulsar la participació

activa en els espais de creació i producció a nivell internacional

Objectius 1 Potenciar la creació i el pensament contemporani

Estratègics

Objectius 1.1 Afavorir el desenvolupament de les pràctiques artístiques i culturals contemporànies

Operatius 1.2 Garantir l'existència d'espais de creació i difusió cultural

1.3 Promoure i garantir la reflexió i el diàleg entre les pràctiques artístiques i la diversitat cultural

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment nombre projectes recerca inves Resultats percentatge 20

2 Inc.nombre projectes presentats públic Resultats percentatge 25

3 Inc. percentatge projectes en el territo Resultats percentatge 25

4 inc. nombre espectadors projectes propis Resultats percentatge 20

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Impuls al programa de fons per a la recerca, adr´çat a investigadors i creadors culturals

2 Consolidar una xarxa estable de centres de producció i difussió de la creació i el pensament contemporanis

3 Desenvolupar un pla de residències de creadors a nivel nacional, estatal i internacional

4 treballar polítiques de suport als sectors dels diferents àmbits de la creació

5 Suport a la creació i consolidació d'organitzacions culturals i col·lectius estables que ajudin a la divulgació cultural

Recursos Personal de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural: 48

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat EA Difusió Cultural Codi: 6240

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LES ENTITATS
DE DRET PÚBLIC SOTMESES A L'ORDENAMENT

JURÍDIC PRIVAT I ALTRES ENS PÚBLICS

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

PR 6250 Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i TV
PR 6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)
PO 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
PO 6710 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
PO 6720 Ports de la Generalitat
PO 6740 Institut Català del Sòl  (INCASOL)
PO 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
JU 6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
EC 6330 Institut Català de Finances (ICF)
GO 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
CU 6760 Institut Català d'Indústries Culturals
51 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
51 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
51 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
51 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
51 6660 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM)
51 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)
51 6680 Banc de Sang i Teixits (BST)
51 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
AG 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
TI 6470 Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
TI 6480 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)
TI 6490 Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)
TI 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)

MA 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
MA 6550 Agència de Residus de Catalunya
MA 6570 Centre de la Propietat Forestal
MA 6590 Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
MA 6810 Servei Meteorològic de Catalunya
UR 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
UR 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
UR 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya



Unitat Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

responsable

Missió Oferir a tots els ciutadans, en compliment del mandat del Parlament, un servei audiovisual de qualitat,

compromès amb els valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes.

Objectius 1 Millorar la gestió, incrementant l'eficàcia i optimitzant els recursos.

Estratègics 2 Millorar competitivitat empreses tecnològiques, reforçant coordinació i aconseguir una correcta posada en marxa de la TDT.

3 Centralitzar la gestió de compres i garantir la seva transparència, mitjançant una nova normativa.

4 Consolidar la nova estructura de gestió de RRHH, desenvolupant accions de millora derivades de la implantació del model EFQM.

Objectius 1.1 Implantar un sistema de qualitat de gestió objectivable i avaluable que busqui la millora contínua basat en el model EFQM.

Operatius 1.2 Millorar la coordinació entre les empreses del grup i optimitzar els recursos en l'àrea econòmicofinancera.

1.3 Millorar els informes econòmicofinancers mensuals i facilitar la gestió de processos, a través de millors eines informàtiques

2.1 Donar eines per millorar la productivitat de les empreses, coordinant projectes per resoldre problemàtiques comunes.

2.2 Impulsar relacions CCRTV amb centres recerca tecnològica; participar en disseny desplegament xarxes difusió;millorar qualitat

3.1 Aprovar, publicar i difondre nova normativa de compres, eradicant els usos i costums que comportin el seu incompliment.

3.2 Integrar en Compres Corporatives la funció de compres de les empreses del grup,fomentant adquisicions a proveïdors homologats

4.1 Desenvolupar accions de responsabilitat social corporativa en l'àmbit EFQM (accions de millora: persones i lideratge).

4.2 Configurar Servei Mèdic i Prevenció de Riscos Laborals; noves instal·lacions; eines informàtiques; accions preventives; etc.

4.3 Iniciar el Màster TV3 d'Innovació Qualitat Televisiva, conjuntament amb el Departament de Relacions Institucionals TVC.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Segell de bronze EFQM Qualitat data fita primer trimestre

2 Nous indicadors informes econòmicofinanc OUTPUT termini 2 mesos

3 Integració serveis administratius OUTPUT data fita segon trimestre

4 Costos totals programes emesos OUTPUT data fita tercer trimestre

5 Nova eina corporativa OUTPUT data fita quart trimestre

6 Normativa interna OUTPUT data aprovació quart trimestre

 

 

 

 

Activitats 1 Desplegament de la missió, visió i principis ètics de la CCRTV, donant a conèixer el projecte EFQM a tota l'organització.

2 Desenvolupament d'iniciatives derivades de la responsabilitat social corporativa.

3 Establiment d'un pla de gestió de la innovació.

4 Formalització del mapa de tots els grans processos amb objectius i indicadors.

5 Comunicació sistemàtica amb els clients comercials i oients per conèixer les seves necessitats.

6 Incorporació en els informes econòmicofinancers mensuals dels indicadors de seguiment que resultin de les millores proje.EFQM

7 Concentració de la gestió econòmicofinancera i de RRHH de totes les empreses del grup.

8 Implantació de nous programes informàtics (comptabilitat analítica, ctl. absentisme, nou disseny portal inter, etc.)

9 Desenvolupament d'una nova eina de gestió de tresorerira corporativa.

10 Seguiment desenvolupament softwares, comitès coordinac.empreses, projectes distribució continguts CCRTV noves plataformes;etc

11 Impuls projectes base sobre canal de retorn banda ampla per TDT; proj.particip.audiència; Automatic TV; arxiu audiovis.CCRTV,

12 Particip.projectes innovació tecnològica; definic.desplegament TDT a Catalunya; multiplex canals TVC; aplicac.vinculades MUX1

13 Posada en funcionament: presentador virtual; estudis sobre transport continguts TVC-CR;xarxa TDT; gestió qualitat xarxa; etc.

Recursos Total personal: 37

Humans Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 30; batxillers o similar, 7

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Ens Públic Corporació Catalana RTVC Codi: 6250

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR)

responsable

Missió El CAR és un organisme de suport a l'esport perquè sigui competitiu a nivell internacional, optimitzant

recursos de màxima qualitat tècnic-científica. Per a aquesta finalitat, es disposa dels mitjans necessaris

per a la formació integral dels esportistes, fent partícip a la societat dels coneixements generals

per aquestes activitats.

Objectius 1 Actualitzar, modernitzar i impulsar el Centre per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures.

Estratègics 2 Facilitar els mitjans necessaris per a la formació, millora i consolidació de l'alt rendiment esportiu.

3 Garantir la formació integral dels esportistes, preparant-los per al seu futur.

Objectius 1.1 Desenvolupar un pla estratègic del CAR per al període 2006-2012.

Operatius 1.2 Avançar en els passos per a la consolidació d'una Associació Internacional de Centres d'Alt Rendiment.

2.1 Iniciar les obres del Pla Director d'instal·lacions esportives.

2.2 Renovar els equipaments esportius i els serveis de suport als esportistes.

2.3 Establir una gestió integrada de control i seguiment de l'esport d'alt rendiment català.

3.1 Augmentar les intervencins del Servei d'Atenció a l'Esportista d'alt Nivell.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Pla estratègic CAR 2006-2012 OUTPUT Pla 1

2 Inscripció CAR com a seu OUTPUT Seu 1

3 Convenis signats OUTPUT convenis 50

4 Establiment oficina ARC OUTPUT oficines 1

5 Esportistes atesos OUTPUT esportistes 400

6 Activitats OUTPUT activitats 5

 

 

 

 

Activitats 1 Elaboració d'un pla estratègic del Centre per al període 2006-2012.

2 Inscripció al registre oficial de la constitució de l'Associació amb el CAR com a seu de la Secretaria Permanent.

3 Establiment del Buró de l'Associació amb representació del CAR.

4 Elaboració del projecte i adjudicació d'obra del mòdul d'instal·lacions esportives.

5 Renovació de residència-bungalows.

6 Renovació maquinària i equipament esportiu.

7 Automatització de l'enregistrament de dades i processos del Pla d'Alt Rendiment Català (ARCA).

8 Anàlisi, negociació i promoció de programes per millorar nivell competitiu dels esportistes catalans amb convenis Federacions

9 Establiment de l'Oficina de Seguiment del Pla ARC, d'acord amb el Consell Català de l'Esport.

10 Increment del nombre d'esportistes d'alt nivell catalans atesos pel Servei d'Atenció a l'Esportista.

11 Augment del nombre d'activitats adreçades a la formació integral dels esportistes d'elit catalans.

Recursos Persones: 74

Humans Alt càrrec: 1

Tècnics: 47

Personal administratiu: 13

Oficials: 6

Subalterns: 7

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Centre d'Alt Rendiment Esportiu Codi: 6350

Programa Esports i educació física Codi: 444

  369

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Ferrocarrils Generalitat Catalunya

responsable

Missió Facilitar la mobilitat i l'accessibilitat intrametropolitana, així com la millora de la connectivitat entre les àrees

centrals i les poblacions perifèriques de la ciutat de Barcelona i Lleida, mitjançant l'oferta de transport ràpid i còmode.

La població potencial d'usuaris del servei (font IDESCAT 2004) és de 4.143.828 hab. i els viatgers previstos a

transportar al 2005 són de 76.800.930.

Objectius 1 Millorar el resultat de l'activitat.

Estratègics 2 Millorar l'eficiència.

3 Millorar la satisfacció dels nostres clients.

Objectius 1.1 Reduir el frau.

Operatius 1.2 Reduir l'absentisme.

2.1 Reduir els costos de l'explotació.

2.2 Incrementar l'oferta del servei.

3.1 Incrementar la satisfacció dels nostres clients.

3.2 Incrementar els viatgers.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nivell de frau (L. Metrop.) Resultats % < 3,8%

2 Absentisme (L. Metrop.) Resultats % <= 5,5%

3 Cost per unitat ofertada (L. Metrop.) Eficiència eur/cotxe-km ofertat 2,8

4 Oferta servei (L. Metrop.) Eficiència milions cotxes-km of 29,8

5 Satisfacció client (Barcelona-Vallès) OUTPUT % >= 70%

6 Satisfacció client (Llobregat-Anoia) OUTPUT % >= 67%

7 Viatgers (L. Metrop.) OUTPUT Nombre viatgers 78.963.000

 

 

 

Activitats 1 Incentivar l'augment de viatgers.

2 Propiciar sinèrgies de costos.

3 Implantar la introducció progressiva d'un sistema de gestió integrada de: seguretat, salut, media ambient i qualitat.

4 Desenvolupar els nivells de qualitat assolits a la gestió.

5 Potenciar el servei del Metro del Vallès.

6 Potenciar el servei del Baix Llobregat i creació de nous Metros Comarcals.

7 Promoure la cobertura territorial.

8 Desenvolupar la intermodalitat.

9 Promoure la millora de les infraestructures de la línia Lleida- La Pobla de Segur.

10 Implantar noves tecnologies.

11 Desenvolupar la targeta xip sense contacte.

12 Implantar el pla d'explotació previst al transport de SEAT al port de Barcelona.

Recursos Es preveu que la plantilla mitjana sigui de 1.244,53 treballadors.

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Codi: 6360

Programa Infraestructures ferroviàries Codi: 522
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Unitat Ferrocarrils Generalitat Catalunya

responsable

Missió Procurar el desenvolupament de les àrees de muntanya, mitjançant l'elaboració de plans específics d'actuacions, millorar les

condicions de vida dels seus habitants i contribuir al seu redreçament demogràfic i econòmic. La població d'influència és de

tota Catalunya: 6.813.319 hab., tot i què especialment a la comarca de La Cerdanya és de 15.540 hab., a la del Ripollès és de

26.138 hab., a la del Berguedà és de 38.955 hab. i a la del Bages i de l'Anoia és de 260.412 hab.

Objectius 1 Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de La Molina

Estratègics 2 Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de la Vall de Núria

3 Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació de Montserrat

4 Millorar el resultat de l'activitat i l'eficiència a l'explotació del tren turístic de l'Alt Llobregat

Objectius 1.1 Incrementar els visitants a l'explotació de La Molina

Operatius 1.2 Reduir els costos a l'explotació de La Molina

2.1 Incrementar els visitants a l'explotació de la Vall de Núria

2.2 Reduir els costos a l'explotació de la Vall de Núria

3.1 Incrementar els visitants a l'explotació de Montserrat

3.2 Reduir els costos a l'explotació de Motserrat

4.1 Incrementar els viatgers a l'explotació del tren turístic de l'Alt Llobregat

4.2 Reduir els costos a l'explotació del tren turístic de l'Alt Llobregat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Visitants (ELM) OUTPUT Nombre visitants 292.000

2 Despeses per visitant (ELM) Eficiència euros/visitant 17,95

3 Visitants (EVN) OUTPUT Nombre visitants 310.000

4 Despeses per visitant (EVN) Eficiència euros/visitant 13,81

5 Viatgers (EM) OUTPUT Nombre viatgers 1.945.000

6 Despesa per viatger (EM) Eficiència euros/viatger 3,17

7 Viatgers (TTALL) OUTPUT Nombre viatgers 32.600

8 Despesa per viatger (TTALL) OUTPUT euros/viatger 5,47

 

 

Activitats 1 Promoure la millora dels remuntadors i pistes a La Molina

2 Desenvolupar la construcció d'un nou edifici de serveis a La Molina

3 Iniciar la renovació i millora de les instal·lacions tècniques de producció de neu artificial a La Molina

4 Desenvolupar les proteccions contra despreniments de roques i allaus al cremallera de la Vall de Núria

5 Desenvolupar la millora de les condicions d'evacuació al cremallera de la Vall de Núria

6 Iniciar la rehabilitació de l'edifici de Sant josep de la Vall de Núria

7 Promoure l'adequació i millora dels allotjaments i del conjunt de serveis del complex hoteler a la Vall de Núria

8 Promoure diferents actuacions d'adequacions i reposicions a la Vall de Núria

9 Iniciar l'ampliació i millora dels estacionaments de vehicles existents a les estacions del cremallera de la Vall de Núria

10 Promoure el manteniment de la certificació ISO 14100 a la Vall de Núria

11 Implantar el telecomandament dels seccionadors del cremallera de Vall de Núria

12 Implantar el telecomandament de la xarxa de 25 kV del cremallera de Vall de Núria

13 Promoure la unificació de les taquilles dels funiculars de Montserrat

Recursos La plantilla mitjana de La Molina: 63,3 treballadors

Humans La plantilla mitjana de Vall de Núria:74,86 treballadors

La plantilla mitjana de l'explotació de Montserrat: 36,43 treballadors

La plantilla mitjana prevista per al tren turístic de l'Alt Llobregat: 1,76 treballadors

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Codi: 6360

Programa Promoció i foment del sector turístic Codi: 651
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Unitat Direcció General de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

responsable

Missió Mantenir i millorar el nivell de renda cartogràfica i geològica de les Administracions públiques i dels ciutadans de

Catalunya en general

Objectius 1 Mantenir i millorar els serveis públics de l'ICC

Estratègics 2 Mantenir i millorar les sèries i productes cartogràfics de l'ICC

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de punts geodèsics i quilòmetres d'anivellació de la xarxa geodèsica

Operatius 1.2 Incrementar el fons cartogràfic de la Cartoteca de Catalunya i la seva digitalització

1.3 Incrementar les estacions de la xarxa sísmica de Catalunya

2.1 Realització de cartografia de petita i gran escala

2.2 Realització de cartografia a escala 1:5.000

2.3 Millora i ampliació de les bases de dades geològiques de Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Mesures geodèsiques OUTPUT mesura 250

2 Mapes digitalitzats OUTPUT mapa 17500

3 Estacions sísmiques OUTPUT estació 3

4 Mapa urbà 1:1.000 de municipis OUTPUT hectàrea 40000

5 Cartografia topogràfica 1:5.000 OUTPUT hectàrea 650000

6 Mapa comarcal 1:50.000 OUTPUT comarques 21

7 Base de daqdes geològiques OUTPUT base de dades 3

 

 

 

Activitats 1 Actuacions al territori per implementar més punts geodèsics i quilòmetres d'anivellació

2 Adquisició i catalogació de mapes antics i moderns per la Cartoteca

3 Construcció i instrumentació d'estacions per la xarxa sísmica

4 Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1000; nova implantació i actualització

5 Cartografia topogràfica i ortogràfica a escala 1:5.000 de Catalunya

6 Actualització de la sèrie comarcal 1:50.000 de Catalunya i la seva base de dades

7 Forniment i millora de les bases de dades geològiques, geotècniques i geofísiques

Recursos Grup A: 143; Grup B: 14 i Grup C: 105

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Institut Cartogràfic de Catalunya Codi: 6710

Programa Cartografia, geologia i geofísica Codi: 581
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Unitat Ports de la Generalitat

responsable

Missió Gestionar el domini públic portuari de la Generalitat que se li encomani i els fons que li siguin adscrits per a la prestació

del servei portuari amb la màxima diligència i eficàcia

Objectius 1 Modernitzar i millorar les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari

Estratègics 2 Promocionar els ports comercials per captar nous tràfics i consolidar el port de Palamós com escala de creuers

3 Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats comercials, industrials, pesqueres, esportives, culturals i turístiques

4 Mantenir la sostenibilitat ecològica i aconseguir l'eficiència energètica

Objectius 1.1 Assolir la inversió proposada en el PAIF 2005-2008 per a l'exercici 2006

Operatius 2.1 Captar nous tràfics de mercaderies i cercar nous mercats

2.2 Augmentar les escales de creuers turístics

3.1 Augmentar l'oferta nàutica d'embarcacions

3.2 Millorar l'aprofitament dels espais de connexió del port amb la ciutat

3.3 Racionalitzar els espais destinats a l'activitat pesquera

4.1 Implementar la ISO 14000 als ports de l'Estartit, Ampolla i Dàrsena Pesquera de Mataró

4.2 Augmentar l'eficiència energètica dels ports i universalitzar les instal·lacions de recollida selectiva de residus als ports

4.3 Augmentar el nombre d'instal·lacions per a la recollida d'aigües residuals i sentines per a les embarcacions

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Inversió realitzada/any Resultats euros >7,8 milions

2 Número de vaixells mercants/any Resultats vaixells >650

3 Tones mogudes/any Resultats tones >5 milions

4 Escales grans creuers/any Resultats escales >10

5 Facturació per sector Resultats euros 11,7 milions

6 Volum captures i Valor venda en llotja Resultats tones i euros >exercici 2005

7 Volum de residus recollits Resultats kg, m3 i litres >exercici 2005

8 Plans especials aprovats fins la data Resultats plans especials 80%

 

 

Activitats 1 Licitar, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts

2 Participar en esdeveniments firals i associacions d'entitats portuàries nacionals i internacionals

3 Endegar accions comercials per captar nous tràfics i mantenir els existents

4 Millorar els sistemes de comercialització del peix i optimització de les dàrsenes pesqueres

5 Optimitzar les dàrsenes esportives

6 Realització dels Plans Especials dels ports

7 Aprofitament del domini públic portuari per a activitats comercials i industrials

8 Instal·lar nous punts verds

9 Ampliar la xarxa de sanejament dels ports que ho precisin

10 Realitzar auditories energètiques per detectar punts febles en les instal·lacions

Recursos Grup A: 10; Grup B: 10; Grup C: 22; Grup D: 18 i Grup E: 6

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Ports de la Generalitat Codi: 6720

Programa Ports i transport marítim Codi: 524
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Unitat ÀREA D'HABITATGE

responsable

Missió Amb aquest programa es pretén promoure la construcció d'habitatge per cobrir la

demanda d'habitatge social dels col·lectius més desfavorits i millorar la vida dels

barris mitjançant actuacions de remodelació urbana.

Objectius 1 Promoure la construcció d'HPO per a les famílies i els col·lectius amb menys recursos econòmics, joves i gent gran

Estratègics 2 Incidir, a través de la  política de remodelació de barris, en la millora de la qualitat urbana i social dels municipis

Objectius 1.1 Incrementar l'oferta d'habitatge públic protegit

Operatius 1.2 Incrementar la promoció d'habit. de lloguer, incidint sobretot en els col.lectius amb menys recursos eco., joves i gent gran

1.3 Incrementar la participació dels ajuntaments, agents privats i socials en la producció d'habitatges protegits

2.1 Millorar la qualitat de vida als barris via actuacions de remod. urbana o puntualment intervenint a habitatges amb patologies

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Habitatge protegit promogut per Incasol OUTPUT Núm. habitatges 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure la construcció d'habitatge de protecció oficial, principalment de lloguer.

2 Donar continuïtat a la política del Programa de Remodelació de Barris

Recursos El número de treballadors assignats a l'Àrea de construcció d'Habitatge per al desenvolupament del prog. és de 54 persones

Humans (el nombre de treballadors està composat per tècnics i administratius)

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Institut Català del Sòl Codi: 6740

Programa Habitatge Codi: 431
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Unitat Àrea d'habitatge

responsable

Missió Programa que desenvolupa l'Institut Català del Sòl i té com a propòsit frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics

i entorns monumentals de les diferents poblacions de Catalunya

Objectius 1 Frenar el deteriorament dels nuclis històrics dels municipis

Estratègics 2 Regenerar el patrimoni del país

3 Revitalitzar els espais tractats

Objectius 1.1 Rehabilitar edificacions

Operatius 2.1 Reparar elements patrimonials dels municipis catalans

3.1 Recuperar zones depauperades

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre actuacions previst intervenir OUTPUT nombre actuacions 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Els protocols de col·laboració d'aplicació de l'1% cultural signats pels departaments de Cultura i de PTOP

2 El programa "Reviure les velles ciutats"

Recursos L'Àrea de Constr. d'Habitatge té adscrites 9 persones pel desenv. del prog. de Rehab. de Nuclis Antics i Restaur. de Monument

Humans (el nombre de treballadors està composat per tècnics i administratius)

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Institut Català del Sòl Codi: 6740

Programa Barris i nuclis antics Codi: 432
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Unitat Àrea de Sòl

responsable

Missió Aq. prog. desenvolupat per l'institut Català del Sòl respon a l'obj. del Govern de garantir una oferta de sòl d'ús resid. i

de sòl d'ús industrial suficient, que permeti disposar de sòl per cobrir la demanda d'habitatge social, desenvolupar un mod.

de ciutat que garanteixi la continuïtat de les trames urbanes, ordanar l'act. urbanística, el desenv. eco. i la consolidació

de l'equilibri territorial. Tot això en el marc d'un urbanisme sostenible i de respecte mediambiental.

Objectius 1 Producció de sòl d'ús residencial i de renov. urb. que afavoreixi el dret a gaudir d'un habit. digne en un nou mod. de ciutat

Estratègics 2 Reforçar la concentració d'activitat econòmica i evitar la dispersió de sectors de petita grandària

3 Resituar activitats industrials mal ubicades dins dels municipis

Objectius 1.1 Garantir oferta suficient i a preu assequible de sòl resid. que permeti el creix. urb. ordenat dels mun. catalans

Operatius 1.2 Aportar sòl residencial als municipis per a nous equipaments i espais lliures

1.3 Impulsar actuacions per a la regeneració del teixit urbà i la millora dels vials existents

2.1 Es procurarà desenvolupar sectors industrials que tinguin un abast territorial supramunicipal

2.2 Promocionar el sòl industrial amb tots els serveis, amb una infraestructura de qualitat amb nous polígons ben comunicats

3.1 Es buscarà sòl per reubicar activitat industrial en alguns municipis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Superfície urbanitzada sòl residencial OUTPUT hectàrees 300

2 Habitatges potencials OUTPUT Núm. habitatges 8745

3 Superfície urbanitzada sòl industrial OUTPUT hectàrees 650

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar el Prog. de Sòl Residencial 2005-2008, que estableix els obj. dels propers anys en promoció de sòl d'ús resid.

2 Desenvolupar el Prog. de Sòl Industrial 2005-2008, que estableix els obj. dels propers anys en la promoció de sòl d'ús indust

Recursos Actualment l'Àrea de Sòl té adscrites 115 persones pel desenv. de les activitats dels prog. de sòl industrial i residencial

Humans (el nombre de treballadors està composat per tècnics i administratius)

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Institut Català del Sòl Codi: 6740

Programa Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis Codi: 543
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Unitat Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

responsable

Missió Millorar la connectivitat territorial mitjançant un sistema ferroviari còmode, ràpid i segur

Objectius 1 Incrementar l'eficàcia del transport ferroviari

Estratègics

Objectius 1.1 Afavorir la separació entre la gestió de la infraestructura ferroviària i l'explotació dels serveis

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre actuacions en la L9 OUTPUT nombre 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Construcció de la L9 del metro

Recursos Grup A: 5; Grup B: 2 i Grup C:1

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Infraestructures Ferroviàries de Catal. Codi: 6830

Programa Infraestructures ferroviàries Codi: 522
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Unitat Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

responsable

Missió Facilitar la inserció socio-laboral dels interns i els penats internats en centres penitencaris i educatius de Catalunya,

mitjançant el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creackió de llocs de treball i altres actuacions

encaminades a facilitar llur reinserció

Objectius 1 Millorar la inserció socio-laboral dels interns

Estratègics 2 Adaptar la formació ocupacional a les demandes del mercat laboral

3 Incrementar el nombre d'interns treballant i la seva retribució.

Objectius 1.1 Millorar l'atenció presencial i el seguiment als usuaris

Operatius 1.2 Establir acords per aconseguir llocs de treball

1.3 Desenvolupar el projecte EQUAL

2.1 Adequar l'oferta formativa al mercat

2.2 Coneixer les necessitats del mercat laboral per als propers anys

3.1 Incrementar l'oferta de llocs de treball

3.2 Incrementar el volum de facturació, en especial, a l'Administració Pública

3.3 Desenvolupar l'activitat preventiva

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cursos de formació adaptats Resultats Percentuals 35

2 Mitjana de jornades de treball Resultats jornada de 4 hores 2500

3 Interns ocupats Resultats intern 2200

4 Increment del volum de factur. Resultats percentual 15

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Crear un nou itinerari d'expedient personal per millorar el seguiment dels usuaris

2 Ampliar la col.laboració amb institucions i empreses d'inserció

3 Facilitar atenció jurídica a l'immigrant per a la seva inserció laboral

4 Substituir especalitats obsoletes en l'ambit de la formació ocupacional

5 Obtenir la col.laboració d'organismes i/o empreses en la formació ocupacional de manera que puguin certificar-la

6 Prioritzar les accions comercials

7 Incrmentar el treball exterior i potenciar noves linies d'actuació

8 Incidir en la qualitat del treball

9 Desenvolupar programes de foment de l'ocupació.

Recursos Alts càrrecs i eventuals : 1

Humans Grup A:34

Grup B: 42

Grup C:42

Grup C: 3

Dept./Secció Justícia

Servei/Entitat Centre d'Iniciatives per a la Reinserció Codi: 6460

Programa Serveis penitenciaris Codi: 213
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Unitat Institut Català de Finances

responsable

Missió Ser un instrument de política econòmica que contribueixi al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis

financers per al suport a les polítiques del Govern, l'adaptació de les empreses al nou context econòmic i per a la

projecció internacional de l economia catalana. L'ICF ha de finançar projectes viables, estratègics i aquells, més complexos,

als que pugui aportar valor afegit

Objectius 1 Consolidar un servei financer públic, clau en el desenvolupament de la política econòmica del Govern de la GC

Estratègics

Objectius 1.1 Avançar cap a un nou posicionament extern, basat en el rigor financer i organitzatiu

Operatius 1.2 Orientar l'ICF cap a una major focalització envers els clients

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Innovar l'oferta de productes Resultats Nous productes 2

2 Desplegar presència territorial Resultats Serveis territorials 4

3 Millorar la solvència Resultats Índex de solvència >9%

4 Augmentar la massa crítica Resultats Creixement balanç Fins 40%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Innovar l'oferta de productes

2 Millorar en eficàcia envers els clients

3 Oferir millors serveis financers al Govern

4 Desplegar presència territorial

5 Respondre a actuacions especials

6 Reposicionar la imatge pública

7 Millorar la solvència

8 Augmentar la massa crítica

9 Valoritzar-se enfront el Govern

10 Adequar l'organització interna

Recursos Alts càrrecs: 2

Humans Personal laboral:  56

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat Institut Català de Finances Codi: 6330

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament

responsable

Missió Dacord al darrer Informe de Desenv. Humà (2005)el PNUD,1/5 part de la població mundial viu per sota del llindar de la pobresa

extrema, alhora que continuen augmentant les enormes desigualtats en el nivells de desenvolupament entre països pobres.

Davant d'aquesta situació, es pretèn impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social desl ciutadans dels països del

sud, amb l'objectiu darrer de contribuir a eradicar-ne la pobresa

Objectius 1 Millorar l'accés als drets socials bàsics

Estratègics 2 Millorar la capacitat productiva i l'ocupació

3 Millorar la governança i la participació ciutadana

4 Millorar les capacitats per a construir la pau i prevenir conflictes

5 Reduir les desigualtats reals entre dones i homes

Objectius 1.1 Enfortir la salut bàsica i reproductiva i el control de les malalties infeccioses

Operatius 1.2 Reforçar l'educació bàsica, l'alfabetització d'adults i les cultures i legües pròpies

1.3 -Millorar l'accés a un habitatge adequat -Millorar les capacitats  en la gestió integral del cicle d'aigua

2.1 Reforçar l'activitat productiva i comercial, especialment en els sectors populars

2.2 Reforçar els programes ocupacionals i de drets laborals

3.1 Donar suport a l'elaboració de plans de desenvolupament local i iniciatives de participació

3.2 Reforçar les accions de millora  de la governabilitat democràtica

4.1 Reforçar les actuacions de promoció de la pau, especialment en els països prioritaris

5.1 Reforçar les actuacions per promoure l'equitat entre dones i homes

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 % dedicat a objecte operatiu 1.1 s/total INPUT Percentatge 18-20%

2 % dedicat a objecte operatiu 1.2 s/total INPUT Percentatge 12-15%

3 % dedicat a objecte operatiu 1.3 s/total INPUT Percentatge 3-5%

4 % dedicat a objecte operatiu 2.1 s/total INPUT Percentatge 20-25%

5 % dedicat a objecte operatiu 2.2 s/total INPUT Percentatge 5-10%

6 % dedicat a objecte operatiu 3.1 s/total INPUT Percentatge 1-3%

7 % dedicat a objecte operatiu 3.2 s/total INPUT Percentatge 10-12%

8 % dedicat a objecte operatiu 4.1 s/total INPUT Percentatge 10-15%

9 % dedicat a objecte operatiu 5.1 s/total INPUT Percentatge 5-10%

 

Activitats 1 Finançar projectes d'ONG mitj. convocatòries de subvencions i convenis directes.

2 Participar en el finançament del Fons Mundial contra la Sida, la Tuberculosis i la Malària.

3 Contribuir al pressupost salut de Moçambic i implementar Pla de salut a Inhambane.

4 Convenis amb Fons de Població Mundial Nacions Unides. Establir acord amb Univ. Beira(Moçambic).

5 Promoure actuacions de cooperació directe a Guatemala, Bolívia i Equador. Finançar project. d'ONG convoc. i

6 Finançament projectes d'ONG convocatòries i subvencions directes.

7 Pomoure actuacions conjuntes amb altres Depart. Generalitat

8 Finançar projectes d'ONG mitj. convoct. de subvenc. i convenis directes. Desenvolupar un programa conjunt amb FAO

9 Fer convocatòria conjunta amb el COPCA. Cartera de microcrèdits conjuntament amb Fundació Un Sól Món

10 Finançar projectes i programes d'ONG i sindicats  mitj. convocat. de subvencions i convenis directes

11 Fer una convocatòria conjunta amb el Fons Català de Coop. al Desenv.Donar suport a les actuacions del Fons Coop.Des.

12 Organitzar unes jornades sobre gestió munic. participativa i plans de desenv. local

13 Finançar projectes d'ONG mitj. convoct. subv. i conv. directes.Conveni amb l'Inst. Intern. Governabilitat Catal

Recursos 1 Director

Humans 37 laborals funcionaris titulats superiors

1 laboral funcionari titulat mitjà

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Ag.Cat.de Cooperació al Desenvolupament Codi: 6880

Programa Cooperació al desenvolupament Codi: 232
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Unitat Institut Català de les Indústries Culturals

responsable

Missió Enfortir la cultura com a instrument de participació, fomentar el coneixement i el diàleg cultural potenciant

la consolidació d'una indústria cultural en sectors com l'audiovisual, fonogràfic, cinematogràfic i editorial

Objectius 1 Consolidar les empreses culturals

Estratègics

Objectius 1.1 Augmentar els mecanismes de finançament per a les empreses culturals

Operatius 1.2 Incrementar la internacionalització de les empreses culturals catalanes

1.3 Consolidar l'estabilitat i desenvolupament d'activitats de les empreses culturals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Produccions cinematogràfiques/any Resultats unitat 30

2 Espectadors de V.O. catalana Resultats unitat 500.000

3 Increm. estudiants treballant a empreses Resultats percentatge 50

4 Realització de curtmetratges Resultats unitat 15

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Facilitar l'accés al finançament a les empreses audiovisuals

2 Aportacions reitegrables per al desenvolupament de línia estratègica

3 Crèdit Cultura

4 Potenciar la participació de les empreses catalanes a fires, festivals i mercats internacionals

5 Potenciar el desenvolupament internacional de les empreses culturals catalanes

6 Ajuts al menteniment de l'activitat de les empreses de teatre, circ i música

7 Consolidació d'empreses i entitats i extensió de la premsa en català i aranès

Recursos Personal de l'Institut Català de les Indústries Culturals: 115

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat I.Català d'Indústries Culturals Codi: 6760

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat Insitut Català de les Indústries Culturals

responsable

Missió Protegir i conservar el patrimoni cultural català en l'àmbit de les produccions

filmogràfiques

Objectius 1 Preservar el patrimoni filmogràfic

Estratègics

Objectius 1.2 Manteniment del funcionament i increment de les activitats de la Filmoteca de Catalunya

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Entrades de títols a l'arxiu Resultats unitat 800

2 Pel·lícules i documents catalogats Resultats unitat 3.800

3 Espectadors a la sala Resultats unitat 150.000

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Dotacions per al funcionament i activitats de la Filmoteca de Catalunya

Recursos Personal de l'Institut Català de les Indústries Culturals: 7

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat I.Català d'Indústries Culturals Codi: 6760

Programa Protecció i conservació del patrimoni cultural Codi: 443
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Unitat GERÈNCIA DE L'INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

responsable

Missió Gestionar, administrar i executar els serveis de diagnòstic d'alta tecnologia mitjançant

la utilització de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels Hospitalts de

l'ICS, adreçant aquest serveis a la població atesa en els àmbits hospitalari i de

l'atenció primària, així com desenvolupar programes de recerca

Objectius 1 Formular el Pla d'integració dels serveis de diagnòstic per la imatge.

Estratègics 2 Aconseguir la viabilitat econòmica i financera

3 Definir el model de sistema d'informació

4 Definir formules de gestió i col.laboració amb altres proveïdors

Objectius 1.1 Definir l'escenari temporal de les integracions

Operatius 1.2 Redactar els plans d'empresa d'integració dels centres

2.1 Política de preus ajustada

2.2 Increment d'activitat

3.1 Disseny d'un sistema d'informació

3.2 Disseny d'un sistema de tele-radiologia

4.1 Disseny del model societari de col.laboració

4.2 Definició del model de col.laboració

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm.d'acords amb els Hospitals OUTPUT acords 4

2 Núm.d'exploracions realitzades OUTPUT proves > 155.000

3 Situac.prog.gestió RIS,PACS,ES OUTPUT %execució 50%

4 Centres amb tele-radiologia Resultats núm.centres 5

5 Defin.sistema de col.laboració Resultats acords 100%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Negociació amb els hospitals de l'ICS

2 Proposar una cartera de serveis de les exploracions que estan fora del catàleg

3 Introduir mecanismes que permetin l'increment de la productivitat

4 Definició de la informació que s'ha de processar i el tractament mes adient

5 Definició de les conexions a realitzar (sistema, seguretat, etc)

6 Concretar les fórmules de gestió i col·laboració amb d'altres proveïdors per una gestió més adient

Recursos Grup A: 81

Humans Grup B: 70

Grup C: 59

Grup D: 44

Grup E: 32

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Institut de Diagnòstic per la Imatge Codi: 6600

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA GESTIO DE SERVEIS SANITARIS

responsable

Missió Gestió i l'administració dels serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l'Admistració de la Generalitat Catalunya

en matèria sanitària,també dels centres,els serveis i els establiment de protecció de la salut i atenció sanitària que

determini el CatSalut. Així com els programes institucionals que determini el Departament

principalment  en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

Objectius 1 Desenvolupar l'Acord de Col.laboració amb l'Hospital Arnau de Vilanova (HUAV)

Estratègics 2 Complir amb la contractació CatSalut de l'atenció especialitzada d'hospitalització d'aguts quirúrgics

3 Posar en funcionament la rehabilitació extrahospitalària de la Regió Sanitària Lleida

4 Posar en funcionament la UFISS geriàtrica

5 Remodelar el servei d'hospitalització d'aguts de psiquiatria, per ajustar-lo a la nova dimensió

Objectius 1.1 Continuar l'avaluació d'àmbits de col.laboració

Operatius 1.2 Promocionar la signatura de convenis addicionals a l'Acord de Col.laboració

1.3 Dinamitzar la Comissió de Seguiment dels Acords

2.1 Assolir les altes de compra específica

2.2 Assolir les altes de compra addicional

2.3 Promocionar la Cirurgia Major Ambulatòria

3.1 Definir el Pla funcional del projecte: rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia

3.2 Assolir els nivells estàndards d'activitat

3.3 Definir els protocols d'actuació per patologia

4.1 Definir el Pla funcional de la unitat

4.2 Elaborar el pla funcional de la unitat respecte al conjunt de dispositius sociosanitaris de GSS

4.3 Elaborar el pla funcional de la unitat respecte al conjunt de dispositius assistencials de la Regió Sanitària

5.1 Remodelar l'organització del Servei de Psiquiatria

5.2 Revisar els protocols d'ingrés

5.3 Revisar els protocols de derivació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nous convenis o annexos.Acord HUAV Resultats Numéric 2 convenis - 3 annexos

2 Núm.reunions Comis. Seguiment.Acord HUAV INPUT Numéric 4

3 Altes quirúrg. factur. compra específica INPUT Numéric 100%contrac.procd.llist.espera

4 Altes quirúrg. factur. compra addicional INPUT Numéric 85% del contracte

5 Increm.altes realitz.via CMA Resultats altes CMA incr.5%total altes CMA 2005

6 Plans func. rehab./extrahosp./UFISS ge INPUT Document Plans Elaborats

7 Eficiència en activitat docimiliària Resultats pla pla elaborat

8 Implantació rehabilitació extrahospitalà Resultats centres funcionament 5 Centres Rehabilitació

9 Reassig.tasques a l'organitzac Resultats Document pla elaborat

10 Elab. nou protocol ingrés i derivació INPUT protocol protocol elaborat

Activitats 1 Consolidar l'activitat realitzada en els quatre nivells assistencials

2 Optimitzar processos

3 Ajustar els plans de treball dels departaments respectius afectats per l'increment d'activitat

4 Promoció de l'eficiència en els recursos a utilitzar: recursos humans i materials

5 Definició del projecte de rehabilitació extrahospitalària i adaptació a l'entorn de GSS

6 Nomenament responsable del proj.rehabilit. Extrahosp., per al seu desenvol.funcional, amb un equip interdesciplinar gestió

7 Adequació al contracte establert pel CatSalut

Recursos TITULATS SUPERIORS  170

Humans TITULATS GRAU MITJÀ   265

TIT.BATXILLER O SIMILAR   39

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR    217

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT    26

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Gestió de Serveis Sanitaris Codi: 6620

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat DIRECCIÓ INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

responsable

Missió L'Institut d'Assistència Sanitària es compromet amb els ciutadans en la millora de la seva salut i qualitat de vida,

desenvolupant i gestionant a través de les Unitats de Gestió i Unitats de Gestió Clínica l'optimització i millora de

l'eficiència de la institució apropant les decisions a qui afecta més directament obeint a uns objectius estratègics

institucionals i sota el marc legal com empresa pública.

Objectius 1 Millorar la coordinació entre les 7 ABS de la nostra àrea d'influència i l'hospital

Estratègics 2 Desenvolupar un Programa institucional de Salut Comunitària, integrant Unitat de Vacunes internacionals i altres programes

3 Aconseguir un model de salut mental orientat a la rehabilitació i a la integració comunitària

4 Redefinir l'atenció a les addiccions

5 Consolidar les línies d'atenció socio-sanitària dins la cartera de servei de l'IAS

Objectius 1.1 Potenciar el contacte entre professionals:reunió mensual amb coordinadors At.Primària, At.Especialitzada

Operatius 1.2 Descentralitzar la programació d'una especialitat més (actualment digestiu) des d'At.Primària

1.3 Implementació circuits de diagnòstic ràpid de càncer (mama, colon-recte, pulmó)

2.1 Dotar amb un equip humà el programa de salut comunitària, per a analitzar necessitats i definir actuacions

3.1 Incrementar el nombre de recursos residencials

3.2 Potenciar programes de rehabilitació i seguiment comunitari dels transtorns mentals severs(TMS)

4.1 Clarificar objectius amb l'equip d'addiccions

4.2 Potenciar recursos fora del Gironès

4.3 Consolidar la unitat de patologia dual

5.1 Consolidar l'equip mèdic i d'infermeria d'atenció sòcio-sanitària

5.2 Revisar els ratis de metge i infermeria i altres professionals (fisioteràpia, logopèdia, psicòleg)

5.3 Definir paràmetres de qualitat de l'atenció segons dependència

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm.Reunions/any OUTPUT Numèrica 12

2 Especialitat i n. vis/any desc OUTPUT Numèrica 2%

3 Circuits formalitzats.N càncer OUTPUT Numèrica >3% respecte 2005

4 Núm.protocols consensuats OUTPUT Numèrica 4

5 Definició línies actuació OUTPUT document document

6 Núm.places residencials Resultats Numèrica >25

7 Núm.llits esp. patologia dual Resultats Numèrica 12

8 Indent.places/plantilla/profes INPUT númeric Ajustar estàndard

9 Ratis estructura i grau depend Eficiència % 100%

10 Indicadors qualitat Qualitat númeric màxim possible

Activitats 1 Calendari reunions mensuals amb coordinadors AP

2 Tramesa mensual dossier informatiu per e-mail als coordinadors

3 Creació circuit administratiu  / informàtic per la programació de les visites

4 Constitució grups de treball i redacció protocols

5 Creació places de metge i infermera per a Salut Comunitària

6 Obertura Llar residència

7 Clarificar i estandaritzar els programes de rehabilitació i seguiment TMS a tots els sectors

8 Consolidar la unitat de patologia dual

9 Constitució equips per línia assistencial amb una visió integral i polivalent

10 Anàlisi benchmarking per establir ratis òptims en les diferents línies

11 Concretar paràmetres de qualitat

12 Accions per assolir els objectius

Recursos TITULATS SUPERIORS   260

Humans TITULATS GRAU MITJÀ    374

TIT.BATXILLER O SIMILAR   634

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR    86

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT    116

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Institut d'Assistència Sanitària Codi: 6630

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT

responsable

Missió Prestar serveis sanitaris i sociosanitaris a la població de referència, garantint el continuum assistencial entre l'atenció

hospitalària d'aguts, l'atenció sociosanitària i l'atenció primària, per poder fer plantejaments de les diferents problemàti-

ques sense una excesiva compartimentació.

Objectius 1 Potenciar l'hospital de dia

Estratègics 2 Potenciar l'atenció domiciliària

3 Evitar reingressos a l'hospital d'aguts

4 Augmentar l'ocupació

Objectius 1.1 Crear noves places a l'hospital de dia

Operatius 1.2 Incrementar activitat

1.3 Desenvolupar la rehabilitació i prevenció

2.1 Incrementar l'atenció assistencial domiciliària

2.2 Vetllar per la continuïtat en els processos assistencials

3.1 Incrementar el nivell de resolució i evitar reingressos

3.2 Reduir urgències innecessàries

3.3 Prevenir hospitalitzacions i l'estada mitjana

4.1 Augmentar l'ocupació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Incr.núm. places mitja estada polivalent Resultats numèric 12

2 Incr.núm. places hospital de dia Resultats numèric 15

3 Grau de compliment. Objectius Resultats % 100%

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obertura de 12 llits de mitja estada polivalent

2 Obertura de 15 places Hospital de dia

3 Concretar paràmetres de qualitat

Recursos TITULATS SUPERIORS   42

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  70

TIT. BATXILLER O SIMILAR  76

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR   7

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Gestió i Prestació de Serveis de Salut Codi: 6640

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DE L'AGÈNCIA D'AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES

responsable

Missió Generar i disseminar informació rellevant sobre tecnologies mèdiques (TM) i promoure la recerca orientada a les necessitats

de salut i serveis sanitaris de la població i a les de coneixement del sistema sanitari

Objectius 1 Promoure introducció, adopció, difusió i utilització de TM es faci amb criteris eficàcia, efectivitat,seguretat i eficiència

Estratègics 2 Augmentar la rendibilitat i utilitzar el coneixement cientif. prevenció malalties i millorar la salut i qualitat de vida

3 Enfortir posicionament i la col·laboració científica i tècnica en l'àmbit nacional, estatal i internacional

4 Desenv. estràtegies de recerca orientades a les necessitats identificades en els plans de salut,serv. de recerca de Catalunya

5 Mantenir la presència AATRM en les estructures estatals relacionades amb recerca

Objectius 1.1 Refinar les estratègies de disseminació i intensificar l'ús de les TIC

Operatius 1.2 Continuar responent a necessitats del coneix.del sistema sanitari aplicant proces.d'avaluació, incorporant vessant qualitat

2.1 Mantenir la tranf.de coneixement sobre la metodologia i aplic.pràctiques en l'àmbit de avalució i gestió serv. sanitari

2.2 Intensificar la involucració dels professionals sanitaris en els processos d'avaluació

2.3 Incrementar l'eficiència empresarial, millorar el nivell logístic i consolidar els mecanismes de control de qualitat

3.1 Mantenir la col·laboració dins del sistema sanitari català, estatal i àmbit internacional

4.1 Identificar necessitats de recerca amb metodologia explícita i sistemàtica i criteris científics i de participació

4.2 Afavorir la cooperació i transferència d'informació

4.3 Dissenyar i/o realitzar projectecs de recerca

5.1 Avaluar l'impacte de la recerca en ciències de la salut a Catalaunya i incorporar una estratègia de "recerca de recerca"

5.2 Impulsar les activitat de la Red Iryss (xarxa estatal), de la qual l'AATRM n'és centre coordinador

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòria recerca AATRM Eficiència Numèric 1

2 Articles i actv.científiques OUTPUT Numèric 15 i 30, respectivament

3 Informes i consultes OUTPUT Numèric 40

4 Projectes de recerca OUTPUT Numèric 5

5 Estudi específic impacte recerca Eficiència Numèric 1

6 Avaluació projectes La Marató TV3 OUTPUT Numèric 90

7 Actuacions Red Iryss OUTPUT Numèric 2

8 Projectes FIS OUTPUT Numèric 2

9 Pla Docent Qualitat Numèric 1

10 Quadern comandament integral Resultats Numèric 1

Activitats 1 Dissenyar i gestionar les convocatòries AATRM biennals de recerca

2 Potenciar la comunicació dels resultats de la recerca (fòrums científics i/o revistes peer-review, productes propis)

3 Realitzar projectes de recerca

4 Avaluar projectes de recerca d'altres institucions

5 Afiançar actuacions estructures sanitàries estatals

6 Realitzar actuacions en el si de la Red Iryss

7 Reforçar presència organismes internacionals

8 Realitzar informes, consultes, assessories, GPC

9 Millorar  processos gestió operativa i control intern

10 Consolidar estratègies docents

11 Revisar Pla Funcional i Organitzatiu

12 Desenvolupar protocols interns

Recursos Nombre total de tècnics     37

Humans Nombre total d'administratius     12

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques Codi: 6660

Programa Recerca biomèdica i en ciències de la salut Codi: 573
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Unitat DIRECCIÓ INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA

responsable

Missió Es treballa per reduir l'impacte del càncer a Catalunya: Reduir el nombre de persones diagnosticades de càncer en el futur

- Proporcionar un tractament efectiu - Promoure la formació de pregrau, postgrau i continuada en oncologia

- Millorar la qualitat de vida del pacients amb càncer.

Objectius 1 Oferir una atenció oncològica integrada, multidisciplinària i de qualitat en els nostres pacients.

Estratègics 2 Fer de la recerca en oncologia un eix bàsic per a la millora continuada de la nostra acció contra el càncer.

3 El Model Europeu de Qualitat promoure la participació dels professionals que treballen a l'Institut en la seva gestió.

4 Integrar la formació avançada en oncologia en la nostra acció institucional.

5 Contribuir a la realització dels objectius del Pla de Salut de Catalunya en la lluita contra el càncer.

Objectius 1.1 Oferir als pacients diagnosticats de càncer un programa públic de segones opinions en l'orientació terapèutica en oncologia.

Operatius 1.2 Disposar d'una àrea psicosocial integrada que permeti tractar apropiadament la problemàtica social/psicològica dels pacients.

1.3 Coordinar l'atenció oncològica amb els hospitals de la zona.Avançar en la col·laboració amb Banc de Sang.

2.1 L'ICO ha de ser el centre de referència de la recerca en epidemiologia, prevenció i control del càncer.

2.2 Potenciar les activitats coordinades en la prevenció del tabaquisme com la xarxa d'Hospitals Sense Fum.

3.1 El (MEQ) com instrument de participació dels professionals sanitaris en la millora dels processos assistencials i de gestió.

4.1 Liderar la formació de postgrau en oncologia a Catalunya i consolidar les activitats desenvolupades fins ara.

5.1 Promoure com objectiu integral de l'ICO l'hospital sense dolor

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Activitat assistencial/primeres visites OUTPUT numèric 17.280

2 Ratio segones/primeres OUTPUT % 7,23%

3 Aplicació oncoguies INPUT numèric 4

4 Avaluació supervivència Resultats document 2

5 Avaluació qualitat de vida Qualitat document 2

6 Compra equipaments alta tecnol INPUT numèric 2 acceleradors

 

 

 

 

Activitats 1 Establir els algoritmes en el si dels Comitès de Tumors.

2 Analitzar una mostra d'històries clíniques.

3 Recollir dades terapèutiques i de supervivència representativa.

4 Coordinar i col·laborar amb els diferents hospitals.

5 Realitzar les activitats necessàries per complir amb els objectius del Pla de Salut.

Recursos Alts càrrecs 1

Humans Personal eventual 1

Laborals fixos 456

Laborals temporals 221

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Institut Català d'Oncologia Codi: 6670

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL BANC DE SANG I TEIXITS

responsable

Missió "El Banc de Sang i Teixits ha de recullir, fraccionar, preparar i subministrar productes sanguinis tant per als hospitals com

a la indústria farmacèutica, sent un centre de referència per a tot Catalunya com a Banc de Sang

Objectius 1 Integrar al BST dels diferents bancs de sang de l'Hospital Clínic, Mútua de Terrassa, Hosp.Granollers i Hosp.St.Pere de Ribes

Estratègics 2 Crear un nou edifici que albergarà la major part dels serveis resultants de les integracions realitzades i les previstes

3 Contribuir a desenvolupar noves eines diagnostiques i terapèutiques

4 Potenciar la dimensió docent del BST

5 Posicionar-se com el laboratori de referència a Catalunya en el món de la immunologia

Objectius 1.1 Gestionar el Servei de Transfussió dels Hospitals Adscrits

Operatius 2.1 Centralitzar la gestió del BST en un mateix edifici

3.1 Aplicar nous mètodes de seguiment i seguretat transfusional

3.2 Incremetar estudis d'immunologia cel.lular, HLA, autoimmunitat---

3.3 Contribuir a desenvolupar noves eines diagnòstiques

4.1 Particpar en projectes de recerca i docència propis o amb col.laboració amb d'altres centres

4.2 Estudis de demanda dels diferents productes sanguinis

4.3 Donar formació especialitzada en tots el processos vinculats a la donació de sang i teixits

5.1 Ser un marc de referència i suport per a la resta d'hospitals ICS i XHUP

5.2 Promoure aliances estratègiques amb centres investigadors d'arreu del món.

5.3 Ser competititius amb d'altres proveïdors cobrint les necessitats de Catalunya i de la resta de centres de l'Estat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Promoció: unitats reals/ previstes Resultats % 3%

2 Rendiment:Nºsessió/donants per sessió Resultats % 37,6%

3 Nºestudis de recerca realitzats INPUT Numèric 22

4 Nºprogrames de docència realitzats INPUT Numèric 7

5 NºTècniq.desenvolupades/nºpacien.atessos Eficiència % 2,93%

6 Sol.licituds realitzades/sol. transfoses Resultats % 0,62%

7 Nºreunions del Comité de transfussió Resultats Numèric 24

 

 

 

Activitats 1 Seguir el Programa de Diplomatura i Mestratge en Medicina transfussional organitzat amb l'UAB

2 Coordinar i atendre l'Hospital de dia d'Hemofília i el Laboratori d'Hemofília

3 Recerca i desenvolupament de tècniques diagnòstiques per a la caracterització molecular dels defectes genètics

4 Posar en marxa l'hemovigilància

5 Control de l'increment diàgnostic immunohematològic per a les sèries vermella, blanca i plaquetar

6 Aplicació dels nous mètodes de seguiment i seguretat per preservar les cel·lules i teixists amb garanties de qualitat

Recursos TITULATS SUPERIORS   51

Humans TITULATS GRAU MITJÀ   181

TIT.BATXILLER O SIMILAR   87

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR   51

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   4

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Banc de Sang i Teixits Codi: 6680

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL PARC SANITARI PERE VIRGILI

responsable

Missió El Parc Sanitari Pere Virgili es defineix com un dispositiu de concentració d'oferta sanitaria i serveis que permet ampliar

les disponibilitats d'atenció sociosanitària a la ciutat de BCN. La zona d'influència del PSPV comprèn les àrees de Nou Barri

Horta-Guinardó,Sant Andreu, i n'és l'únic proveïdor de Convalescència, mitja estada d'aquesta àrea de referència.

Objectius 1 Garantir una organització orientada al pacient per accident vascular cerebral (AVC)

Estratègics 2 Garatir la satisfacció i qualitat assistencial

3 Consolidar el model mitja estada, vinculat a hospital d'aguts.

4 Integrar els sistemes d'informació.

5 Consolidar el Parc Sanitari Pere Virgili com a proveïdor sanitari a l'àmbit poblacional

Objectius 1.1 Assolir que un 40% de pacients ingressats amb fractura de fèmur i AVC se'ls hi proveeixi rehabilitació especial

Operatius 1.2 Assolir que un 8% d'estades en llarga estada siguin per ingrés temporal per descans familiar

2.1 Complir les activitats de l'informe sobre l'opinió i satisfacció del ciutadà

2.2 Col·laborar en obtenció de dades de satisfacció

2.3 Assolir que un 75% de pacients donats d'alta tinguin com a destinació el docimicili dels pacients

3.1 Assolir que un 75 % de pacients donats d'alta tinguin una estada igual o inferior a 65 dies.

3.2 Assolir que la incidència de pacients amb nafres per pressió sigui igual o inferior al  20% dels pacients ingressats

4.1 Proporcionar al CatSalut les dades que figuren en l'annex "Lliur. dades per l'entitat prov." del contracte de convalescència

4.2 Assolir 95%correcció en notific.codi diagnòs.principal del total pacients existent en base dades segon normes codifi. CIM9-MC

4.3 Assolir un 95% de correcció en la notificació del CIP del pacient (segons valid.amb el RCA) en els casos de notif.obligatòria

5.1 Aconseguir que en un 90% dels pacien.derivats at.primària inclosos al PREALT,es comuniqui el prealt abans de 48h alta hospita

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 %fract.fèmur amb rehabilitació especial OUTPUT % 40%

2 %llarga estada per descans familiar OUTPUT % 8%

3 Taxa incidència pacient nafres pressió OUTPUT % <=20%

4 Taxa incidència pacients amb caigudes OUTPUT Numèric <=1,5

5 % altes =<65 dies OUTPUT % 75%

6 ºaplicació normes avaluació Resultats % 100%

7 ºtramesa reclamacions i suggeriment(RIS) Resultats % 95%

8 Subm.dades al CatSalut Resultats % 100%

9 % CIP correcte OUTPUT % 95% mínim

10 % pacients amb diagnòstic principal OUTPUT % 95% mínim

Activitats 1 Definició de perfils de patologies neurovasculars i osteoarticular amb l'Hospital Vall d'Hebron

2 Enquestes a familiars per estudiar sol·licituds de descarregues familiars

3 Definició i implantació del protocol de cures del procés d'úlcera per pressió

4 Elaborar el registre de caigudes al centre.

5 Definició del protocol d'actuació enfront a les caigudes dels pacients per evitar-les.

6 Treb.amb families integr.malal. domic.d'ingrès.Reun.Interdiscip.def.millor destí alt.am.màxi.ajudes a domic.tècnic com Preal

7 Analitzar el sistema d'informació assistencial  amb els professionals.(Estades).

8 Activitats proposades de millora sobre opinió i satisfacció al ciutadà

9 Tramitació de totes les reclamacions dels pacients.

10 Desenvolupar el sistema d'informació del centre per complir els requeriments pel Catsalut .

11 Millora la codificació diagnostic del centre. Grup de millora.

12 Sol.licitud de tots els CIP.

13 Prealt. Aconseguir que la sol.licitud de Prealt es faci abans de 48 hores.

Recursos TITUTLATS SUPERIORS   15

Humans TITULATS GRAU MITJÀ   55

TIT. BATXILLER O SIMILAR   22

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR   79

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   50

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Parc Sanitari Pere Virgili Codi: 6750

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

responsable

Missió Contribuir a la modernitació, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al

proveïment d'aliments sans i de qualitat dels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població

Objectius 1 Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aqüícola

Estratègics 2 Transferir tecnologia i els avenços científics als sectors per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat

3 Ajudar a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en R+D+T agroalimentari i aqüícola a Catalunya

Objectius 1.1 Orientar l'actuació de l'IRTA vers els objectius prioritaris del DARP, del DURSI, i en general, del govern

Operatius 1.2 Potenciar i diversificar les actuacions de l'IRTA en les zones de major potencial agrícola i aqüícola

1.3 Contribuir a la modernització del sector agroalimentari i aqüícola: programes I+D i I+D+T

2.1 Valoració dels resultats científics propis i transferència de tecnologia a les empreses

2.2 Organitzar i consolidar un model de transferència en base a la Llei d'Orientació Agrària i a les funcions de l'IRTA

2.3 Difondre les actuacions de l'IRTA i els centres concertats i promoure la cultura de la innovació tecnològica a la societat

3.1 Col.laborar amb les universitats en l'ensenyament especialitzat i de tercer cicle

3.2 Impulsar i donar suport a la gestió dels Centres de Referència de la Generalitat

3.3 Impulsar la projecció internacional del sistema cooperatiu de recerca de l'IRTA i canalitzar les inversions de R+D+T

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre total de projectes I+D vigents Resultats projectes 182

2 Nombre d'investigadors nous incorporats Resultats investigadors 41

3 Nombre comitès de programa Resultats comitès 6

4 Nombre taules sectorials Resultats taules 6

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Treballar per l'assoliment dels objectius descrits als programes d'actuació

2 Inrementar la recerca i la innovació tecnològica en matèria agroalimentària. Consolidar 50 noves places d'investigador

3 Orientar les actuacions de recerca als objectius marcats en els plans de recerca de la Generalitat.

4 Fer participar als sectors agrari i agroalimentari en el disseny dels programes de recerca i desenvolupament

5 Impulsar la participació dels investigadors i especialistes de l'IRTA en les Taules Sectorials

6 Incloure els objectius estreatègics del DARP i DURSI en el disseny dels plans estratègics de les diferents unitats de l'IRTA

7 Fer una difusió i explicació amplia dels objectius de les polítiques i accions del DARP i DURSI entre tots els departaments

8 Col.laborar amb el DURSI en la implementació de totes aquelles accions que es consideri d'interès

Recursos Personal R+D+T:176

Humans Personal suport: 285

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. Codi: 6430

Programa Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Codi: 572
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Unitat CC. d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

responsable

Missió Vetllar pel funcionament de l'estructura organitzativa del servei amb la

finalitat d'oferir un servei òptim al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Passar de l'administració a la gestió i planificació dels recursos humans, cercant la màxima implicació del personal unitat

Operatius 2.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per respondre a les necessitats de la gestió diària, el control de gest

2.2 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Implantació del Pla director Eficiència Temps 1r trimestre 2006

2 Implantació quadre comandament Eficiència Temps 1r trimestre 2006

3 Resultats avaluació organització Eficiència Temps Gener 2006

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Programa línies estratègiques

2 Programa de projectes de sistemes d'informació

3 Gestió dels RRHH

4 Assessoria jurídica

5 Gestió econòmica, compres i serveis generals

Recursos 131 persones

Humans Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat C.d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

responsable

Missió Promoure el desenvolupament personal i de les competències professionals dels

empleats per dur a terme eficaçment les funcions professionals que tenen encomanades,

com a eina fonamental per a l'assoliment dels objectius organitzatius i

estratègics del Departament, i per a la millora general del servei públic

Objectius 1 Millorar la competència i la qualificació dels empleats públics per obtenir una major eficàcia i millora en la formació indiv

Estratègics 2 Acompanyar les mesures de modernització i de canvi organitzatiu que afectin el Departament

Objectius 1.1 Adequar les competències i les qualificacions professionals dels treballadors als requeriments d#especialització exigits

Operatius 1.2 Afavorir la qualitat del treball en el Departament de Treball i Indústria per poder donar un millor servei al ciutadà

2.1 Desenvolupar els potencials dels treballadors del Departament per afavorir la seva transversalitat, mobilitat i promoció

2.2 Afavorir el coneixement i la comunicació entre les diferents àrees per millorar la coordinació i el treball entre aqueste

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nivell particip.del personal OUTPUT Percentatge 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Detecció de la necessitat i tractament de la mateixa

2 Programació de l'activitat formativa

3 Coordinació de la realització de l'activitat

Recursos 1 tècnic

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Formació del personal d'adm. i serveis Codi: 122
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Unitat Departament de Planificació i Departament d'Organització

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals al conjunt de l'organització i donar suport en la definició de les línies estratègiques del

CIDEM desenvolupant les actuacions encaminades al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i

eficiència de les actuacions que realitza.

Objectius 1 Milorar la Qualitat de la prestació de serveis del CIDEM

Estratègics 2 Definir, planificar i avaluar de les actuacions i línies estratègiques del CIDEM

3 Convertir el CIDEM en un centre de referència per a les empreses

Objectius 1.1 Manteniment de la Certificació ISO 9000

Operatius 1.2 Incrementar la satisfacció dels clients

1.3 Mantenir els nivells de downtime Sistemes d'informació obtinguts

2.1 Realització del Pla Director

2.2 Realització del Quadre de comandament

2.3 Avaluació general de la organització

3.1 Presència a actes d'envergadura organitzats i/o patrocinats pel CIDEM

3.2 Incrementar les publicacions distribuïdes i la presència CIDEM als mitjans

3.3 Incrementar el número de visitants únics al web

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nre de desviacions majors detectades Resultats Valor absolut 0

2 Resultats obtinguts en la satisfacció Resultats Valor absolut Augmentar resultats 2005

3 Implantació de Pla Director Eficiència Temps 1er Trimestre 2006

4 Implantació Quadre Comandament Eficiència Temps 1er Trimestre 2006

5 Resultats Avaluació Organització Eficiència Temps Gener 2006

6 Nre total d'assistets actes CIDEM Resultats Valor absolut 11500

7 Nre de publicacions distribuïdes Resultats Valor absolut 45000

8 Nre de visitants únics al web Resultats Valor absolut 14500

9 Percentatge de temps sense incidència Eficiència Temps 99%

10 Nre notícies en mitjans Resultats Valor absolut 2000

Activitats 1 Programa de Línies Estratègiques

2 Programa de Millora Contínua

3 Programa de Benchmarking

4 Programa d'Actuacions on-line

5 Programa de Gestió del Coneixement

6 Programa d'Estudis i Publicacions

7 Programa de Projectes de Sistemes d'Informació

8 Programa de Manteniment Informàtic

9 Gestió dels RRHH

10 Assessoria Jurídica

11 Gestió Econòmica, Compres i Serveis Generals

12 Màrqueting i Comunicació

13 Gestió d'Actes i Protocol

Recursos 50 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat Departament de Transferència Tecnològica i Departament de Foment de la Innovació

responsable

Missió Fomentar el procés d'R+D+i, dissenyar i gestionar un model sistemàtic de transferència tecnològica a Catalunya

per aconseguir que les empreses sistematitzin la innovació com a procés estratègic i augmentin la seva qualitat

i quantitat de la gestió tecnològica.

Objectius 1 Estimular la Innovació en les organitzacions en les vessants estratègica i operativa

Estratègics 2 Dissenyar, coordinar i gestionar un sistema de transferència tecnològica a Catalunya

3 Foment de l'emprenedoria de Base Tecnològica

Objectius 1.1 Incrementar la participació de les empreses en projectes d'R+D+i

Operatius 1.2 Augmentar el nombre d'empreses assistides per l'aprofitament d'Incentius fiscals

1.3 Potenciar el Fòrum de la Innovació com espai de trobada de tots els agents del sistema català d'innovació

2.1 Definir i crear la Xarxa de Centres Tecnològics

2.2 Potenciar la Transferència Tecnològica transnacional i de la participació catalana als Programes Europeus d'R+D+i

3.1 Definir i crear la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Empreses que presenten projectes R+D+i Resultats Valor absolut 250

2 Empreses assistides per incentius fiscal Resultats Valor absolut 100

3 Participants als fòrum Resultats Valor absolut 1600

4 Centres tecnològics de nova creació Resultats Valor absolut 2

5 Usuaris de l'IRC Resultats Valor absolut 900

6 Nous Centres de Difusió Tecnològica Resultats Valor absolut 1

 

 

 

 

Activitats 1 Programa d'Innovació Empresarial

2 Programa de Qualitat i Productivitat

3 Programa d'Emprenedoria i Finançament a la Innovació

4 Gestió de la Xarxa de Centres Tecnològics

5 Gestió de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica

6 Gestió de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT)

7 Gestió del Centre d'Enllaç per a la Innovació a Catalunya

8 Gestió de la Xarxa d'Assessors Tecnològics

9 Gestió de la Xarxa de Vivers

10 Gestió de la Xarxa de Trampolins Tecnològics i Promoció de la gestió de la propietat industrial i intel·lectual a Catalunya

Recursos 30 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat Agència Catalana d'Inversions (ACI) i Observatori de Prospectiva Industrial (OPI)

responsable

Missió Impulsar la inversió empresarial nacional o estrangera a Catalunya, econòmica i tecnològicament sòlida i conseqüentment,

generadores de riquesa, d'oportunitat de subcontractació i ocupació estable i de qualitat.

Objectius 1 Impulsar la instal·lació de noves inversions empresarials, generadores d'ocupació estable i de qualitat

Estratègics 2 Donar suport a la consolidació de l'empresa Catalana, mitjançant la seva internacionalització

3 Analitzar l'evolució de diferents sectors

Objectius 1.1 Identificació de noves oportunitats de negoci

Operatius 1.2 Identificació d'empreses amb projectes d'inversió

1.3 Detecció d'empreses establertes a Catalunya en risc de desinversió

2.2 Assessorament a empreses amb projectes d'inversió empresarial

2.3 Assistència activa en processos d'adquisicions, joint-ventures i acords de col·laboració

3.1 Anàlisi ad-hoc de diferents sectors

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nre. Noves oportunitats de negoci iden Resultats Número absolut 25

2 Nre."leads" d'inversió identificats Resultats Número absolut 100

3 Nre de Projectes gestionats Resultats Número absolut 130

4 Nre de Sectors Resultats Número absolut 8

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupament d'Inversions

2 Gestió de Projectes

3 Informació i Anàlisi

4 Observatòri de Prospectiva Industrial (OPI)

Recursos 25 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat Departament de Desenvolupament Empresarial i Programa Créixer

responsable

Missió Canviar la base competitiva de les empreses i dels sectors productius a partir del canvi del model estratègic i de l'estruc-

tura dels sectors altament exposats a la competència internacional, possant al seu abast les eines del CIDEM i d'altres

organismes i oferint un acompanyament per l'adaptació, desenvolupament i creixement de l'empresa.

Objectius 1 Desenvolupar estratègies de dinamització sectorial i de sistemes productius locals

Estratègics 2 Contribuir al canvi de l'estructura productiva dels sectors altament exposats a la competència internacional

3 Potenciar l'activitat empresarial dels sectors de valor afegit actuant amb criteris de coordinació i subsidiarietat

4 Facilitar a les empreses i emprenedors la informació i oferir un acompanyament per a l'adaptació, desenvolupament i creixem

Objectius 1.1 Mantenir un assessorament mitjançant l'atenció personal

Operatius 2.1 2.2 Impuls a Sistemes Productius Locals (SPL)

2.2 Implantació de projectes sectorials

3.1 Implantació de projectes sectorials

3.2 Impuls a Sistemes Productius Locals (SPL)

3.3 Renovació de la Xarxa PIC

4.1 Augment de les Diagnosis i implantacions Créixer

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resolució de conflictes Resultats Valor absolut 3200

2 Projectes de SPL recolzats Resultats Valor absolut 8

3 Projectes sectorials Resultats Valor absolut 10

4 Diagnosis/ implantacions Créixer Resultats Valor absolut 400/50

5 Implantació nou sistema Xarxa PIC Eficiència Temps 1r semestre 2006

6 Projectes de canvi estratègic i estructu Resultats Valor absolut 50

 

 

 

 

Activitats 1 Polítiques Sectorials

2 Assessorament Empresarial

3 Servei d'Informació Empresarial

4 Diagnosis i implantacions

5 Recolzament al canvi estratègic

Recursos 26 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat C. d'Innovació i Desenvolupament Empres. Codi: 6470

Programa Foment empresarial Codi: 661
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Unitat Laboratori General d'Assaigs i Investig.

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Servei amb la

finalitat d'oferir un servei òptim al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

Operatius 2.1 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Persones contractades Resultats Nombre 6

2 Elaboració Pla director Eficiència Temps 3r trimestre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Redactar el Pla director

Recursos 6 persones

Humans Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Laboratori General d'Assaigs i Investig. Codi: 6480

Programa Direcció i administració generals Codi: 121

  398

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Laboratori General d'Assaigs i Investig.

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de la unitat

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre empreses contactades Resultats Nombre 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Sensibilitzar el teixit empresarial català en la importància de l'ús de patents

Recursos 6 persones

Humans Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Laboratori General d'Assaigs i Investig. Codi: 6480

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat LGAI

responsable

Missió Suport tecnològic a la indústria mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions

 d'equips de mesura, certificacions, formació tècnica i R+D+i

Objectius 1 Actuar com a impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana

Estratègics 2 Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+i

Objectius 1.1 Augmentar la qualitat dels serveis

Operatius 1.2 Augmentar el rati de satisfacció dels clients

2.1 Contribució al canvi de l'estructura productiva del sector industrial en general i d'aquells considerats estratègics

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Augment del nombre d'empreses certificad Resultats Percentatge 10%

2 Augment dels assaigs Resultats Percentatge 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Certificació

2 Calibratge

3 Formació

4 Assaigs

5 R+D

6 Inspecció

Recursos 6 persones

Humans Personal compatit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Laboratori General d'Assaigs i Investig. Codi: 6480

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat LGAI

responsable

Missió Liquidació del deute contret en la construcció de les instal·lacions

Objectius 1 Liquidació del deute contret

Estratègics

Objectius 1.1 Liquidació del deute contret

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Laboratori General d'Assaigs i Investig. Codi: 6480

Programa Amortització i despeses financeres del deute púb. Codi: 911
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Unitat I.Investigació Aplicada a l'Automòbil

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de busca la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de la unitat

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Control del correcte desenvolupament de la concessió administrativa

Recursos No té personal

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat I. Investigació Aplicada a l'Automòbil Codi: 6490

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat IDIADA

responsable

Missió Suport tecnològic dirigit a la indústria de l'automòbil mitjançant serveis d'enginyeria, tests i homologacions

Objectius 1 Actuar com a impulsor del foment de la innovació a la indústria catalana de l'automòbil

Estratègics 2 Esdevenir centre de referència en el camp de la R+D+i aplicada al sector de l'automòbil

Objectius 1.1 Augmentar la qualitat dels serveis

Operatius 1.2 Augmentar el rati de satisfacció dels clients

2.1 Contribució al canvi de l'estructura productiva del sector de l'automòbil

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Augment del nombre de certificacions Resultats Percentatge 10%

2 Augment de la prestació de serveis Resultats Percentatge 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Enginyeria de l'automòbil (seguretat, motors, confort, electrònica, materials i processos)

2 Parc de proves

3 Homologació

Recursos No té personal

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat I. Investigació Aplicada a l'Automòbil Codi: 6490

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat IDIADA

responsable

Missió Liquidació del deute contret en la construcció de les instal·lacions

Mantenir el nivell tecnològic de les instal·lacions de prova

Objectius 1 Liquidació del deute contret

Estratègics

Objectius 1.1 Liquidació del deute contret

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat I. Investigació Aplicada a l'Automòbil Codi: 6490

Programa Amortització i despeses financeres del deute púb. Codi: 911
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Unitat Institut Català d'Energia

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Servei amb la

finalitat d'oferir un servei òptim al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

Operatius 2.1 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Inf.mens.seguim.Pla Energia OUTPUT Document 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupament de les tasques pròpies de l'entitat

2 Realització de les activitats necessàries per dur a terme el Pla de l'Energia a Catalunya

Recursos 40 tècnics

Humans 22 administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Institut Català d'Energia Codi: 6500

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Institut Català d'Energia

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de la unitat

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Butlletí Conjuntura energètica OUTPUT Document 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Disposar dels recursos necessaris de treball per al desenvolupament de les tasques pròpies de l'entitat

Recursos 40 tècnics

Humans 22 administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Institut Català d'Energia Codi: 6500

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat ICAEN

responsable

Missió Aconseguir el màxim estalvi i eficiència energètica a Catalunya, tenint en compte el seu potencial i

l'estat actual i futur de les tecnologies d'aprofitament, procurant obtenir el màxim rendiment dels recursos públics dedicats

Elaborar estudis i estadístiques necessaris per a planificar les actuacions de la Generalitat en matèria energètica.

Objectius 1 Analitzar, conèixer i planificar la realitat energètica de Catalunya.

Estratègics 2 Executar les accions encaminades a aconseguir els objectius del Pla de l'energia a Catalunya 2006-15

3 Executar les accions a Catalunya determinades per l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya

Objectius 1.1 Disseny, elaboració i publicació de l'estadística de l'energia

Operatius 2.1 Seguiment i supervisió de l'execució del Pla de l'Energia 2006-2015

2.2 Desenvolupar i mantenir un sistema d'indicadors d'execució del Pla de l'Energia a Catalunya 2006-2015

3.1 Aconseguir l'estalvi d'energia fixat al Pla de l'Energia a Catalunya per l'any 2006

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Definició del sistema d'indicadors OUTPUT Document metodològic 1

2 Informe anual de seguiment del Pla OUTPUT Document 1

3 Previsions a l'horitzó de l'any 2015 OUTPUT Document Revisió periòdica

4 Bulletí de conjuntura energètica OUTPUT Publicacions 12

5 Consum d'energia per sectors Resultats Tona equiv.petroli 203.390

 

 

 

 

 

Activitats 1 Definició i manteniment del sistema d'indicadors d'execució del Pla de l'Energia a Catalunya 2006-2015 i de la metodologia

2 Actualització de les previsions de la demanda i l'oferta energètica a Catalunya

3 Actualització de les necessitats de les infraestructures elèctriques a Catalunya

4 Recaptació i anàlisi posterior de dades referents a l'estadística de l'energia

5 Assessorament en estalvi i eficiència energètica

Recursos 32 tècnics

Humans 20 administratius

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Institut Català d'Energia Codi: 6500

Programa Control i eficiència energètica Codi: 631
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Unitat Agència Catalana de l'aigua

responsable

Missió Vetllar amb eficàcia i eficiència per la qualitat, quantitat i garantia dels recursos

hídrics destinats als diferents usos, d'acord amb el principi de sostenibilitat

Objectius 1 assolir els nivells de garantis, qualitat i quantitat de cadascun dels usos de l'aigua d'acord amb la planificació

Estratègics

Objectius 1.1 Realitzar les inversions programades

Operatius 1.2 Vetllar per l'explotació racional i sostenible dels recursos hídrics superficials i subterranis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Producció instal.lacions aigües marine Resultats Hm3/any 10

2 Obres finalitzades OUTPUT Nombre 80

3 Optimització dels embassaments Resultats Percentatge 100

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar el compliment del programa d'infraestructures locals (PIL) seguint el PAT : abastament mpal i suprmpal

2 Iniciar les obres del nou PHN (alternatives ramal nord i interconnexió CAT-Abrera)

3 Gestionar les actuals infraestructures de regulació

4 Executar programes de descontaminació d'aqüífers

5 Executar programes per a la reutilització d'aigües depurades

6 Executar actuacions de dessalinització

Recursos Àrea d'inspecció i control : Departament de gestió de recursos i conques

Humans Àrea de planificació per a l'ús sostenible de l'aigua

Àrea tècnica : construcció d'infraestructures

S'estima que unes 129 (el 20 % del personal de l'ACA) s'adscriu al programa

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Agència Catalana de l'AIgua Codi: 6540

Programa Disponibilitat i abastament d'aigua Codi: 511
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Unitat Agència Catalana de l'Aigua

responsable

Missió Vetllar amb eficàcia i eficiència per la construcció de sistemes de sanejament, el seu

funcionament i la seva reposició, d'acord amb les prescripcions legals d'obligat compliment.

Objectius 1 Complir la directiva 91/271 CEE de 21 de maig pel que fa a aglomeracions de més de 2000 habitants equivalents.

Estratègics 2 Complir la Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre, centrant-se en el bon estat ecològic del medi

Objectius 1.1 Assolir el màxim nivell òptim d'inversions

Operatius 1.2 Assolir l'eficiència operativa i econòmica de les infraestructures de sanejament

2.1 Assolir el màxim nivell de qualitat de les aigües d'acord amb la normativa

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Sistemes de sanejament en funcionament OUTPUT Nombre 15

2 Cabal tractat Eficiència Hm3/any 750

3 DB05 Qualitat % Tn/any 90

4 MES Qualitat % Tn/any 90

5 Fangs Qualitat TMs/any 153.000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Explotació i reposició de les EDARs en funcionament d'acord amb els plans de reposició previstos al Reglament

2 Explotació dels tractaments tèrmics i de les infraestructures associades al tractament de fangs

3 Construir noves infraestructures segons la programació d'actuacions territorials (PAT)

4 controlar la qualitat i la contaminació de les aigües

Recursos S'estima que unes 300 persones (48 % del total de l'ACA) s'adscriu al programa

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Agència Catalana de l'AIgua Codi: 6540

Programa Sanejament d'aigua Codi: 512
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Unitat Agència Catalana de l'Aigua

responsable

Missió Vetllar per la protecció i l'ordenació del domini públic hidràulic

Objectius 1 Evitar danys a béns i persones conseqüència d'episodis d'avingudes

Estratègics 2 Millorar l'estat de les masses d'aigua

3 Dur a terme una ordenació dels conductes dels diferents usos de l'aigua

Objectius 1.1 Executar les inversions programades al PAT

Operatius 2.1 Mantenir els espais fluvials i el programa del medi marí litoral d'acord amb els protocols

3.1 Gestionar el domini públic hidràulic d'acord amb els protocols i terminis establerts en la tramitació

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Compliment de la D de bany 76/160 CEE Resultats Percentatge 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Actuacions de protecció contra les inundacions

2 Actuacions de restauració i de recuperació ambiental

3 Aplicació del programa Medi marí Litoral

4 Manteniment del espais fluvials

5 Gestió d'autoritzacions i concessions d'aigua

6 Fer treballs de delimitació de zones inundables

7 Vetllar pels cabals de manteniment

Recursos Àrea d'inspecció i control

Humans Àrea de planificació i ús sostenible de l'aigua

Àrea tècnica

Àrea d'ordenació del domini públic hidràulic

S'estima que 207 persones (un 32 % del personal de l'ACA) s'adscriu al programa

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Agència Catalana de l'AIgua Codi: 6540

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Agència Catalana de l'Aigua

responsable

Missió Aportacions REGSA per inversions infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Objectius

Estratègics

Objectius

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Agència Catalana de l'AIgua Codi: 6540

Programa Transformació i millora en matèria de regadius Codi: 562
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Unitat Agència de Residus de Catalunya

responsable

Missió Establir accions que permetin una millor gestió dels residus, englobant des de la

revisió dels Programes de Residus existents, fins a la necessitat d'una millor

definició de les actuacions en matèria d'infraestructures, a l'hora que cal revisar

la normativa catalana de residus

Objectius 1 Millorar la gestió dels residus municipals mitjançant la implantació d'un Nou Model de Gestió de Residus Municipals

Estratègics 2 Millorar la gestió dels residus industrials, dels de la construcció i dels residus ramaders

Objectius 1.1 Incrementar la prevenció i la valorització material dels residus municipals al conjunt de Catalunya

Operatius 1.2 Millorar les infraestructures de gestió de residus municipals existents

1.3 Construcció de noves instal·lacions necessàries per tal de reduïr els desplaçaments dels residus

2.1 Minimitzar la generació de residus industrials i augmentar la valorització d'aquests residus

2.2 Minimitzar la generació dels residus de la construcció i ramaders i augmentar la valorització d'aquests residus

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Infraestr.res mun. subvencionades OUTPUT Nombre 100

2 Actuacions millora gestió res mun subven Qualitat Nombre 140

3 Infraestr.res ramad subvencionades OUTPUT Nombre 290

4 Projectes minimització resid subvenciona OUTPUT Nombre 180

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Establir un Nou Model de Gestió de Residus Municipals

2 Implantar les instal·lacions que es defineixen en el Pla Sectorial Territorial d'Infraestructures de Gestió dels Municipals

3 Impulsar les mesures de prevenció i valorització com a opcions prioritàries per a la gestió dels industrials, ramad i constru

Recursos Volum de recursos humans assignats al programa: 192

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Agència de Residus de Catalunya Codi: 6550

Programa Infraestructura i gestió de tractament de residus Codi: 552
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Unitat Centre de la Propietat Forestal

responsable

Missió Integrar les competències amb incidència en els boscos privats d'acord amb el principi d'unitat de gestió

Fomentar i fer el seguiment dels terrenys forestals de titularitat privada

Objectius 1 Millorar la superfície forestal de titularitat privada

Estratègics 2 Fomentar i donar suport a la gestió forestal

3 Promoure l'ordenació de les superfícies forestals privades

4 Preveure el risc d'incendi forestal i els seus efectes en col·laboració amb la propietat

Objectius 1.1 Tramitar les mesures de foment adreçades a l'ampliació, protecció i millora de la superfície forestal

Operatius 1.2 Assessorar els propietaris en la gestió de les seves finques

2.1 Realitzar el seguiment de l'execució d'instruments d'ordenació forestal

3.1 Assessorar els propietaris en la gestió de les seves finques

3.2 Establir mesures de foment que incentivin la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal

3.3 Mantenir i, s'escau, potenciar els avantatges derivats de la redacció dels instruments d'ordenació forestal

4.1 Fomentar la contractació d'assegurances forestals per a cobrir el risc d'incendis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de sol·licitud de subvenció INPUT Nombre expedients 942

2 Import atorgat/import certificat Resultats % 85

3 Import sol·litat/import global Resultats % 90

4 Nombre hectàrees ordenades/any Eficiència Hectàrees 50.000

5 Volum aprofitaments Eficiència Tones 533.778

6 Avisos d'actuació tramitats Resultats Nombre expedients 3.200

7 Visites de seguiment realitzades Qualitat Nombre inspeccions 892

8 Nombre d'hectàrees assegurades Qualitat Hect` 15.000

 

 

Activitats 1 Gestionar les subvencions a la gestió forestal sostenible

2 Ampliar el seguiment de l'execució d'instruments d'ordenació forestal reforçant l'actuació assessora tècnica

3 Obrir la convocatòria per a contractació d'assegurances forestals contra risc d'incendis

4 Renovar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per a finques forestals de titularitat privada

Recursos Dotació de 23 tècnics, 8 administratius, 2 caps d'àrea i el director gerent

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Centre de la Propietat Forestal Codi: 6570

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Aigües Ter-Llobregat

responsable

Missió Dotar i gestionar les infraestructures i explotar el servei d'abastament necessàries

Objectius 1 Programar actuacions adreçades a garantir la disponibilitat de els dotacions d'aigua

Estratègics 2 Explotar el servei: captar, transportar, potabilitzar i distribuir l'aigua en alta

Objectius 1.2 Ampliar, substituir, renovar i millorar el servei mitjançant inversions destinades a la xarxa regional d'ús general

Operatius 2.1 Continuar i garantir la prestació del servei públic als usuaris mitjançant la utilització  de mitjans materials i personals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Servei d'abastament INPUT m3 239.719.324

2 Cost total promig del servei Eficiència euros/m3 0,247167

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Dotar les infraestructures que serveixen per dur a terme el servei d'abastament d'aigua

2 Abastir als municipis d'aigua

Recursos Recursos propis: 195 persones

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Aigües Ter-Llobregat Codi: 6590

Programa Disponibilitat i abastament d'aigua Codi: 511
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Unitat Servei Meteorològic de Catalunya

responsable

Missió Prestar un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia

Prevenir les situacions meteorològiques de risc, assessorant i informant

Objectius 1 Millorar les prediccions meteorològiques i les situacions meteorològiques de risc

Estratègics 2 Millorar el coneixement del clima i la meteorologia a Catalunya

3 Divesificar i millorar el finançament de l'entitat

Objectius 1.1 Mantenir i racionalitzar la xarxa d'estacions meteorològiques

Operatius 1.2 Adquirir nous equipaments meteorològics i informàtics

1.3 Millorar la gestió de les comunicacions entre els diferents equipaments meteorològics

2.1 Elaborar la base de dades climàtica de Catalunya

2.2 Adquirir, millorar i desenvolupar aplicacions informàtiques

3.1 Incrementar els ingressos propis per prestació de serveis

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Manteniments Qualitat %Euro/any (n/n-1) <30%

2 Web Qualitat Núm/accessos/any(n/n 3.000.000

3 SMS INPUT Núm.SMS radars 600

4 Sol·licituds INPUT Núm sol·licituds 5.000

5 Noves ofertes Qualitat Núm.ofertes serveis 30

6 Convenis OUTPUT Núm convenis 50

7 Recerca OUTPUT Núm convenis recerca 6

8 Vendes Resultats Euro/any 500.000

9 Publicacions OUTPUT Núm. publicacions 5

10 BDClima Qualitat Núm. aplicacions >75%

Activitats 1 Manteniment preventiu i correctiu de la XEMEC

2 Assessoraments

3 Control i gestió comunicacions

4 Instal·lar quart radar meteorològic

5 Atorgar subvencions a entitats meteorològiques

6 Adquirir maquinària

7 Adquirir equips informàtics, software i desenvolupar aplicacions

8 Ampliar i millorar el coneixement tècnic de la plantilla (formació)

Recursos El pressupost total inclou la dotació de personal fins a 59 treballadors

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Servei Meteorològic de Catalunya Codi: 6810

Programa Meteorologia Codi: 582
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Unitat Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

responsable

Missió Potenciar la comunicació, el coneixement i la visió estratègica en les telecomunicacions de la Generalitat per tal de

millorar els sistemes i serveis TIC a disposició dels Departaments i executar els projectes en els àmbits TIC i SI que li

siguin encarregats.

Objectius 1 Optimitzar la despesa TIC de la Generalitat de Catalunya i millorar els serveis

Estratègics 2 Executar els encàrrecs de projectes en els àmbits TIC i SI

3 Gestionar les infrastructures TIC

Objectius 1.1 Millorar els serveis de Gestió TIC dels Departaments

Operatius 1.2 Establir un nou model de subministraments dels serveis TIC corporatius

2.1 Dirigir, executar i controlar els projectes de serveis dels Departaments i ens dependents de la GC en l'àmbit TIC

2.2 Executar els projectes d'inversió en infrastructures TIC per la prestació serveis dels Depart.i ens depend.de la GC àmbit TIC

2.3 Executar els projectes d'inversions en infrastructures TIC per encàrrec dels Departaments i ens dependents de la GC

3.1 Gestionar les infrastructures TIC per a la prestació de serveis a la GC

3.2 Implantar l'Ens gestor d'infrastructures

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Licitació concurs de telefonia OUTPUT Data finals 1r trimestre

2 Plans directors TIC OUTPUT Nombre 5

3 Projectes inversió execut.prestació serv OUTPUT Nombre 6

4 Implantació Ens gestor infrastructures OUTPUT Data 31/12/06

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Fer accions per consolidar el nou model de gestió TIC departamental

2 Promoure la consolidació de centres de competència TIC

3 Implantar el nou model de Servei TIC Corporatiu basat en els 3 lots del model d'outsoucing

4 Licitar el concurs de telefonia

5 Donar suport a la gestió de projectes

6 Elaborar els Plans directors TIC

7 Definir i implantar polítiques de qualitat i seguretat

8 Donar serveis d'auditoria de qualitat i seguretat als Departament

9 Gestionar els riscos

10 Executar actuacions del Pla director d'infrastructures de telecomunicacions

11 Implantar l'Ens gestor d'infrastructures

Recursos Personal temporal: 11 persones

Humans Personal fix: 236 persones

Total: 247 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Centre Telecomunic. i Tecn. Informació Codi: 6290

Programa Telecomunicacions Codi: 531
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Unitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

responsable

Missió Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes de beques i

ajuts en els àmbits d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació per tal de rendibilitzar els recursos públics al

màxim.

Objectius 1 Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts en àmbits d'Universitats, Recerca i Societat Informació

Estratègics 2 Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objectius 1.1 Incrementar fins al 70% el nombre de programes publicats al DOGC durant el 1r trim. de 2006, sobre el total encarregat.

Operatius 1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

1.3 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

2.1 Incrementar fins al 60% el nombre de convocatòries gestionades digitalment el 2006.

2.2 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

2.3 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries publicades 1r.trimestre Eficiència % 70%

2 Convocatòries programes resoltes Eficiència % 100%

3 Ajuts pagats dins de l'any Eficiència % 70%

4 Convocatòries gestionades digitalment Eficiència % 60%

5 Convocat.avaluades sistema indep./extern Eficiència % 80%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats.

2 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats.

3 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos de les convocatòries.

4 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes. Rebre i classificar les sol.licituds rebudes.

5 Avaluar i seleccionar les sol.licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.

6 Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.

7 Promoure la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol.licituds i els seus annexos.

8 Promoure la implantació de la signatura digital.

9 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaxi, per sexe, etc.)

10 Incloure a la base de dades de l'AGAUR, un major nombre d'avaluadors externs,de parla catalana residents fora de Catalunya

11 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

12 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

Recursos La plantilla està distribuïda en cadascun dels programes en els quals participa (4220, 4250, 5320 i 5710)

Humans

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca Codi: 6800

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

responsable

Missió Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts

a universitats, professorat, empreses i entitats destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de

qualitat pel que fa a la docència i a l'estudi universitari, per tal de rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius 1 Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit universitari, encarregats per la DGU del DURSI.

Estratègics 2 Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objectius 1.1 Incrementar fins al 70% el nombre de programes publicats al DOGC durant el 1r trim. de 2006, sobre el total encarregat.

Operatius 1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

1.3 Incrementar fins al 70% el percentatge de pagaments, dins el 2006, dels ajuts atorgats l'any 2006.

2.1 Incrementar fins al 60% el percentatge de convocatòries gestionades digitalment el 2006.

2.2 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l'AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar l'eficiència 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries publicades 1r.trimestre Eficiència % 70%

2 Convocatòries programes resoltes Eficiència % 100%

3 Ajuts pagats dins de l'any Eficiència % 70%

4 Convocatòries gestionades digitalment Eficiència % 60%

5 Convoc.avaluades sistema indep./extern Eficiència % 80%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats.

2 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats.

3 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos de les convocatòries.

4 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes. Rebre i classificar les sol.licituds rebudes.

5 Avaluar i seleccionar les sol.licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.

6 Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.

7 Promoure la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol.licituds i els seus annexos.

8 Promoure la implantació de la signatura digital.

9 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaxi, per sexe, etc.)

10 Incloure a la base de dades de l'AGAUR, un major nombre d'avaluadors externs,de parla catalana residents fora de Catalunya

11 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

12 Promoure la realització d'una auditoria externa.

Recursos Director executiu: 1 persona

Humans Directors de projectes: 2 persones

Tècnics: 5 persones

PAS: 5 persones

TOTAL programa: 13 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca Codi: 6800

Programa Educació universitària Codi: 422
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Unitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

responsable

Missió Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes de beques i

ajuts a l'estudi destinats a assolir la igualtat d'oportunitats dels estudiants universitaris a Catalunya, per tal de

rendibilitzar al màxim els recursos públics.

Objectius 1 Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes de beques i ajuts a l'estudi, encarregats per la DGU del DURSI.

Estratègics 2 Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objectius 1.1 Incrementar fins al 70% el nombre de programes publicats al DOGC durant el 1r trim. de 2006, sobre el total encarregat.

Operatius 1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

1.3 Incrementar fins al 70% el nombre de pagaments, dins el 2006, dels ajuts atorgats l'any 2006.

2.1 Incrementar fins al 60% el nombre de convocatòries gestionades digitalment el 2006.

2.2 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l'AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar l'eficiència 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries publicades 1r.trimestre Eficiència % 70%

2 Convocatòries programes resoltes Eficiència % 100%

3 Ajuts pagats dins de l'any Eficiència % 70%

4 Convocatòries gestionades digitalment Eficiència % 60%

5 Convocat.avaluades sistema indep./extern Eficiència % 80%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats.

2 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats.

3 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos de les convocatòries.

4 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes. Rebre i classificar les sol.licituds rebudes.

5 Avaluar i seleccionar les sol.licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.

6 Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.

7 Promoure la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol.licituds i els seus annexos.

8 Promoure la implantació de la signatura digital.

9 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaxi, per sexe, etc.)

10 Incloure a la base de dades de l'AGAUR, un major nombre d'avaluadors externs,de parla catalana residents fora de Catalunya

11 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

12 Promoure la realització d'una auditoria externa.

Recursos Director executiu: 1 persona

Humans Directors projectes: 1 persones

Tècnics: 3 persones

PAS: 6  persones

TOTAL Programa: 11 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca Codi: 6800

Programa Beques i ajuts a l'estudi Codi: 425
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Unitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

responsable

Missió Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts

a estudiants, ens locals, empreses i entitats destinats a afavorir l'adopció efectiva de les tecnologies de la informació i

a comunicació a Catalunya, així com la potenciació del sector de les TIC, per tal de rendabilitzar el màxim els recursos

públics.

Objectius 1 Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit de la societat de la informació i del coneixement.

Estratègics 2 Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objectius 1.1 Incrementar fins al 70% el nombre de programes publicats al DOGC durant el 1r trim. de 2006, sobre el total encarregat.

Operatius 1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

1.3 Incrementar fins al 70% el nombre de pagaments, dins el 2006, dels ajuts atorgats l'any 2006.

2.1 Incrementar fins al 60% el nombre de convocatòries gestionades digitalment el 2006.

2.2 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l'AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar l'eficiència 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries publicades 1r.trimestre Eficiència % 70%

2 Convocatòries programes resoltes Eficiència % 100%

3 Ajuts pagats dins de l'any Eficiència % 70%

4 Convocatòries gestionades digitalment Eficiència % 60%

5 Convocat.avaluades sistema indep./extern Eficiència % 80%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats.

2 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats.

3 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos de les convocatòries.

4 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes. Rebre i classificar les sol.licituds rebudes.

5 Avaluar i seleccionar les sol.licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.

6 Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.

7 Promoure la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol.licituds i els seus annexos.

8 Promoure la implantació de la signatura digital.

9 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaxi, per sexe, etc.)

10 Incloure a la base de dades de l'AGAUR, un major nombre d'avaluadors externs,de parla catalana residents fora de Catalunya

11 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

12 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

Recursos Director executiu: 1 persona

Humans Directors projectes: 2 persones

Tècnis:2 persones

PAS: 2 persones

Total Programa: 7 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca Codi: 6800

Programa Societat de la informació i el coneixement Codi: 532
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Unitat Agència de Gesió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

responsable

Missió Gestionar i executar, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització, els programes d'ajuts

a investigadors, universitats, centres de recerca i entitats destinats a fometar i millorar la recerca a Catalunya,

per tal de rendibilitzar el màxim els recursos públics.

Objectius 1 Gestionar amb eficàcia i eficiència els programes d'ajuts en l'àmbit de la recerca, encarregats per la DGR del DURSI.

Estratègics 2 Millorar la gestió interna portada a terme per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Objectius 1.1 Incrementar fins al 70% el nombre de programes publicats al DOGC durant el 1r trim. de 2006, sobre el total encarregat.

Operatius 1.2 Mantenir el percentatge del 100% de convocatòries de programes d'ajuts resoltes el 2006.

1.3 Incrementar fins al 70% el nombre de pagaments, dins el 2006, dels ajuts atorgats l'any 2006.

2.1 Incrementar fins al 60% el nombre de convocatòries gestionades digitalment el 2006.

2.2 Incrementar fins al 80% el nombre de convocatòries avaluades científicament per un mecanisme independent extern.

2.3 Millorar els processos econòmico-financers de l'AGAUR i realitzar estudis de cost-benefici per incrementar l'eficiència 2006.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòries publicades 1r.trimestre Eficiència % 70%

2 Convocatòries programes resoltes Eficiència % 100%

3 Ajuts pagats dins de l'any Eficiència % 70%

4 Convocatòries gestionades digitalment Eficiència % 60%

5 Convocat.avaluades sistema indep./extern Eficiència % 80%

 

 

 

 

 

Activitats 1 Preparar i definir els continguts de tots els programes d'ajuts encarregats.

2 Realitzar la revisió jurídicolegal dels textos de totes les convocatòries dels programes encarregats.

3 Encarregar la correcció lingüística i les traduccions escaients a altres llengües dels textos de les convocatòries.

4 Publicar al DOGC les convocatòries dels programes. Rebre i classificar les sol.licituds rebudes.

5 Avaluar i seleccionar les sol.licituds i resoldre les convocatòries dels programes d'ajuts.

6 Automatitzar el procés de pagament dels ajuts mitjançant aplicacions informàtiques i el sistema de banca en-línia.

7 Promoure la utilització del correu electrònic i d'Internet per a la presentació de sol.licituds i els seus annexos.

8 Promoure la implantació de la signatura digital.

9 Establir el sistema de doble avaluació amb noves pràctiques d'avaluació (doble cec, correcció del biaxi, per sexe, etc.)

10 Incloure a la base de dades de l'AGAUR, un major nombre d'avaluadors externs,de parla catalana residents fora de Catalunya

11 Establir un sistema comptabilitat analítica i un mecanisme integració dels aplicatius de gestió de projectes i comptabilitat

12 Promoure la realització d'una auditoria externa.

Recursos Director executiu: 1 persona

Humans Directors projectes: 6 persones

Tècnics: 17 persones

PAS: 11 persones

Total Programa: 35 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca Codi: 6800

Programa Recerca Codi: 571
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Unitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

responsable

Missió Ser el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema universitari català amb l'objectiu

de portar a terme l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres

d'ensenyament superior de Catalunya.

Objectius 1 Participar activament en l'adaptació de les titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior per al 2010.

Estratègics 2 Aconseguir a mig termini (3-4 anys) que l'Agència catalana estigui inclosa dins del registre d'agències europees (ENQA).

3 Augmentar la confiança i fiabilitat quant a les activitats i processos d'avaluació de professorat i de programes de formació.

Objectius 1.1 Implantar l'avaluació ex-ante dels programes oficials de postgrau per elaborar l'informe previ a l'autorització del programa.

Operatius 1.2 Admetre a tràmit sol.licituds d'acreditacions dels màsters inclosos al Pla pilot d'adaptació de titulacions a l'EEES.

2.1 Sol.licitar formalment a la Xarxa Euroepa d'Agències (ENQA) iniciar el procés d'avaluació externa de l'agència catalana.

2.2 Complir el 95% dels estàndards de qualitat recomanats per l'ENQA quant a k'activitat desenvolupada per les agències.

3.1 Desenvolupar i implantar sistemes de qualitat interns que garanteixin la gestió de la qualitat de les activitats de l'AQU.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Obrir tràmit acreditació màsters Pla Qualitat data 30/11/06

2 Informes s/ propostes programes Eficiència % 50%

3 Sol.licitud avaluació externa a l'ENQA Qualitat data 31/12/06

4 Grau compliment estandards de qualitat Eficiència % 95%

5 Ser certificats per norma ISO 9000:2000 Qualitat data 31/10/06

 

 

 

 

 

Activitats 1 Avaluar la qualitat dels ensenyaments universitaris, de les institucions de docència i recerca.

2 Avaluar el professorat i la recerca.

3 Innovar en matèria de qualitat.

4 Cooperar i fer intercanvi en l'àmbit estatal, europeu i internacional.

5 Fer difusió de les activitats.

Recursos Equip directiu: presidència, direcció, secretari, 2 coordinadors (4 persones no incloses al Capítol I).

Humans Caps d'àrea i responsables (6 persones).

Personal tècnic (12 persones)

Personal administratiu (9 persones)

Total personal propi incloes al Capítol I del pressupost: 27 persones.

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Ag.Qualitat Sistema Universitari Catal. Codi: 6890

Programa Educació universitària Codi: 422
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LES
SOCIETATS MERCANTILS

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

PR 6260 Televisió de Catalunya, SA
PR 6270 Catalunya Ràdio SRG, SA
PR 6280 Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA)
PR 6300 TVC Edicions i Publicacions, SA
PR 6310 CCRTV Serveis Generals, SA
PR 6320 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA
PR 6690 TVC Multimèdia, SL
PR 6700 CCRTV interactiva, SA
PR 6770 TVC Netmèdia Audiovisual, SL
PR 6860 Activa 3, I.T. Solutions And Technologies, SL
PR 6900 Intracatalonia, SA
PO 6380 Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)
PO 6390 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)
PO 6400 Equacat, SA
PO 6410 Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
PO 6420 Túnel del Cadí, SAC
EC 6910 ICF Equipaments, SAU
EC 7100 ICF Holding, SAU
CU 6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
51 6610 Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
51 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
AG 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
AG 6450 Regs de Catalunya, SA (REGSA)
AG 6840 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA)
AG 7050 Ens per al Cessament Agrari
TI 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
TI 6520 Eficiència Energètica, SA
TI 6530 Sanejament Energia, SA

MA 6560 Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA
MA 6580 Forestal Catalana, SA
MA 6730 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)



Unitat Televisió de Catalunya, SA

responsable

Missió Oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic de qualitat,

compromès amb els valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes.

La producció i difusió d'aquest servei es gestionarà amb criteris d'eficiència i d'èxit.

Objectius 1 Ser la televisió de referència a Catalunya.

Estratègics 2 Ser la televisió de referència a Catalunya.

3 Liderar el procés de transició a la TDT, tant a nivell de continguts com de mitjans.

4 Avançar en el procés de digitalització, executar millores internes i optimitzar recursos.

Objectius 1.1 Consolidar TV3 com a cadena generalista i familiar, amb continguts de qualitat i proximitat i l'oferta del day time de TV3.

Operatius 1.2 Apostar en el prime time per informació, ficció pròpia i documentals de nous formats.

1.3 Definir cada cop més el 33 com a canal del documental, la cultura i l'esport.

2.1 Diversificar l'oferta del K3 i adaptar-la a les exigències del públic infantil i juvenil actual.

2.2 Aprofundir en el coneixement dels espectadors a nivell qualitatiu.

2.3 Consolidar la nova imatge corporativa per enfortir la marca TV3.

3.1 Començar l'adaptació dels segons canals al nou escenari.

3.2 Dissenyar i posar en marxa un nou canal per emetre en digital.

3.3 Promoure nova cultura en àrees de continguts: produir de manera més àgil i econòmica, continguts més específics, interactivit

4.1 Continuar la implementació de la producció digitalitzada.

4.2 Mantenir l'estabilitat del volum d'ocupació dels RRHH i operatius.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Quota d'audiència de TVC (suma canals) Resultats % entre el 22 i el 26

2 Lideratge del telenotícies Resultats % líder

3 Hores d'emissió culturals i educatives OUTPUT hores >3.500

4 Hores que promoguin la solidaritat OUTPUT hores >100

5 Programes adaptats per a discapacitats OUTPUT hores >5.000

6 Temps de publicitat Qualitat h publicitat/h progr >14%

7 Control de plantilla Eficiència nombre entre 1.980 i 1.999

8 Cost per hora emissió Eficiència euros >13.000

 

 

Activitats 1 Manteniment de "Els matins" i "La nit al dia". Programació especial quan sigui necessari per ser el referent informatiu.

2 Manteniment a TV3 de l'esport d'èlit, futbol i Fórmula 1 i especial atenció als esports minoritaris al 33.

3 Consolidació de dues telenovel·les i programació, com a mínim, d'una sitcom i una sèrie a la graella de TV3.

4 Diversifiació de les durades dels programes de Documentals i Nous Formats.

5 Manteniment de "El Club" a la tarda, entreteniment a l'accés al TN i dos programes al prime time.

6 Potenciació dels dos projectes anuals de sensibilització: La Marató i la Setmana de TV3.

7 Negociació d'un nou conveni amb les associacions de productors per aconseguir centrar la col·laboració en els continguts.

8 Creació de l'Observatori de l'espectador i implementació d'un model d'atenció a l'espectador.

9 Comercialitzar espais patrocinats i mantenim.costos als espais preferents.Presència TVC publicacacions sector publicitari.

10 Disseny i llançament del nou canal digital i instal·lació d'equipaments tècnics adaptats a la producció digital.

11 Campanya per fomentar l'ús i prestacions portal intern; i consolidació d'indicadors fiables per la gestió RRHH i tècnics.

12 Execució de la primera fase del pla d'obres amb la construcció d'un edifici annex al CEI.

13 Gestió d'acords per potenciar el doblatge en català en les edicions de DVD/vídeo.

Recursos Persones: 2.000

Humans Eventuals: titulats superiors i grau mitjà, 49; batxillers, 21

Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 1.580; batxillers i graduat escolar, 350

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Televisió de Catalunya, SA Codi: 6260

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Catalunya Ràdio SRG, SA

responsable

Missió Oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic radiofònic

de qualitat, compromès amb els valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes,

gestionar amb criteris d'eficiència i d'èxit.

Objectius 1 Mantenir el lideratge d'audiència a Catalunya, ampliant l'aspecte dels nostres oients i reforçant la imatge corporativa.

Estratègics 2 Ser capdavanters en la utilització de noves tecnologies a l'entorn ràdio, especialment a través d'internet.

3 Disposar de l'espai físic i les instal·lacions adequades que permetin assolir els objectius marcats.

4 Aconseguir un acord estable amb RNE que permeti accedir a l'oferta de materials i drets de transmissions de la UER.

Objectius 1.1 Renovar estructura i continguts de Catalunya Música, Cat.Informació, redefinir Cat.Cultura i potenciar innovació de Cat.Ràdio

Operatius 1.2 Estructurar un departament de màrketing i comunicació amb major capacitat operativa.

1.3 Avançar en el procés d'aplicar i consolidar el model de gestió de qualitat EFQM.

2.1 Desenvolupar nous serveis de suport, difusió alternativa i opcions de consum acrònic.

3.1 Assegurar adequació d'infraestructures d'espai i tecnològiques a l'activitat de les emissores i dels seus objectius.

4.1 Aconseguir materials i drets d'emissió i transmissió i altres beneficis per ser membre de la UER(mecanisme 1a opció/2a opció)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Audiència de Catalunya Ràdio (EGM) Resultats oients >650.000

2 Emissió a CR (culturals/educatius) OUTPUT hores >17.600

3 Emissió a CR program.solidaritat,integra OUTPUT hores >500

4 Temps emissió destinat a publicitat Qualitat h publici/h programa <10%

5 No publicitat Cat.Inform,Cat.Mús,CatCult Qualitat hores 0 falques publicitàries

6 Control plantilla Catalunya Ràdio Eficiència persones entre 435 i 445 persones

7 Cost desp.corrents per hora emissió CR Eficiència euros / hora 1250

 

 

 

Activitats 1 Refornma de l'estructura de programació, els continguts i de la posada en antena de Catalunya Informació i Catalunya Música.

2 Elaboració i posada en marxa d'un nou projecte per a Catalunya Cultura.

3 Captació de nou talent i manteniment de l'exigència d'innovació i qualitat en els programes de Catalunya Ràdio.

4 Estructuració d'un nou departament de màrketing i comunicació, que lideri les activitats de comunicació i màrketing disperses

5 Creació i difusió d'un logo i marca de grup d'emissores de Catalunya Ràdio.

6 Millora i actualització de la imatge i els continguts del web de Catalunya Ràdio.

7 Augment de la capacitat de connexió d'internet, desenvolupament nous serveis suport a la programació, mitjançant TIC.

8 Digitalització de l'esctructura productiva de Catalunya Ràdio.

9 Ampliació de la cobertura informativa a través de les comunicacions per satèl·lit.

10 Posada en marxa d'aplicacions informàtiques: planificació, comptabilitat analítica, graella de programes i millores EFQM.

11 Estudi diferents opcions per aconesguir unes instal·lacions tècniques adequades als objectius estratègics de Catalunya Ràdio.

12 Elaboració i desenvolupament d'un pla comercial de Catalunya Cultura, Catalunya Inform.i Catalunya Música basat en patrocini.

13 Negociació al més alt nivell de representativitat de la CCRTV i RTVE.

Recursos Persones: 414

Humans Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 233; batxillers i graduta escolar, 175; certificat d'escolaritat, 6

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Catalunya Ràdio SRG, SA Codi: 6270

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Turisme Juvenil de Catalunya, SA

responsable

Missió Gestionar la Xarxa d'Albergs de Catalunya, l'aberguisme català i els serveis de residències d'estudiants.

Promoure actuacions als albergs pel foment del progrés nacional i social, l'associacionisme i el benestar social.

Organitzar, ordenar i gestionar turisme juvenil, promocionant l'intercanvi, informació, consulta i assessorament.

Gestionar el Carnet Jove. Realitzar els encàrrecs de gestió que li siguin encomanats pel Govern.

Objectius 1 Promoure el turisme, l'educació, el desenvolupament integral dels joves, l'associacionisme i el benestar social.

Estratègics 2 Augmentar el nombre d'usuaris de la XANASCAT.

3 Augmentar el nombre d'usuaris del Carnet Jove.

4 Consolidar i millorar els serveis d'informació turística.

Objectius 1.1 Gestionar la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Operatius 2.1 Implantar criteris d'optimització de patrimoni públics amb actuacions adreçades als usuaris.

2.2 Cercar l'estabilitat i seguretat laboral en la gestió els recursos humans.

2.3 Implantar plans de manteniment en els equipaments i els elements tecnològics.

3.1 Cercar noves col·laboracions que afavoreixin el desenvolupament personal del jove.

4.1 Remodelar els serveis d'informació turística.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Equilibri pressupostari Resultats ingressos/despeses 1

2 Ocupació de la XANASCAT INPUT uuaris 450.000

3 Carnet Jove INPUT usuaris 390.000

4 Consultes turístiques INPUT nombre 30.000

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desplegar de les actuacions adreçades a l'àmbit escolar XANASCAT ESCOLES.

2 Desplegar de les actuacions adreçades als joves XANASCAT JOVES.

3 Desplegar de les actuacions adreçades al teixit associatiu XANASCAT ENTITATS.

4 Desplegar de les actuacions adreçades a promoure el benestar XANASCAT SOCIAL.

5 Consolidar el punt d'acollida de Sants Estació i establir-ne de nous.

6 Promoure l'increment d'avantatges del Carnet Jove en els àmbits de l'educació, la cultura i la salut.

7 Remodelar i consolidar el servei de viatgeteca.

8 Iniciar un estudi de les inversions necessàries.

Recursos Persones: 254

Humans Alts càrrecs: 2

Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 89; batxillers i graduats escolars, 115; certificat d'escolaritat, 48

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Turisme Juvenil de Catalunya, SA Codi: 6280

Programa Serveis a la joventut Codi: 321

  426

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat TVC Edicions i Publicacions, SA

responsable

Missió Contribuir a preservar i controlar els continguts de les produccions audiovisuals de les empreses de la CCRTV,

en les quals s'integren de forma molt destacada les obres musicals encarregades, creades,

interpretades i enregistrades expressament per als seus programes.

Objectius 1 Promoure l'ús de les obres del seu catàleg.

Estratègics

Objectius 1.1 Verificar les liquidacions dels drets d'autor i controlar la difusió de les obres del seu catàleg.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Participar activament en la presa de decisions de les empreses participades.

Recursos Total Personal: 2

Humans Laborals: titulats grau mitjà:1; batxiller:1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat TVC Edicions i Publicacions, SA Codi: 6300

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat CCRTV Serveis Generals, SA

responsable

Missió Proveir, mantenir i assegurar l'apropiada planificació, desenvolupament i explotació dels sistemes i

equipaments informàtics que donen suport als processos de les empreses de la CCRTV.

Adequar algunes de les solucions desenvolupades per a la CCRTV a altres empreses del mateix sector audiovisual,

amb l'objectiu d'aconseguir una rendibilitat complementària.

Objectius 1 Millorar l'eficiència dels processos productius de les empreses de la CCRTV.

Estratègics 2 Millorar l'eficiència dels processos productius de les empreses de la CCRTV.

3 Millorar la productivitat del lloc de treball dels usuaris.

4 Adequar les capacitats d'emmagatzematge a les necessitats creixents d'arxiu de la CCRTV.

5 Garantir la continuïtat del negoci millorant la seguretat, fiabilitat i disponibilitat dels sistemes.

Objectius 1.1 Estandardització i integració de tots els processos de producció d'un audiovisual.

Operatius 1.2 Disposar d'un sistema d'informació per a la pauta de programació de ràdio.

1.3 Optimitzar i millorar la rendibilitat de l'emissió de televisió.

2.1 Renovar i integrar els sistemes de gestió comercial de publicitat (TV, ràdio i internet).

2.2 Optimitzar el cost de les eines de redacció de notícies de les redaccions de TV i ràdio.

2.3 Millorar els sistemes administratius de facturació i tresoreria de la CCRTV.

3.1 Actualització i millora dels llocs de treball informàtics: estacions de treball i servidors.

3.2 Millorar la comunicació i l'accés a la informació de tot el personal de la CCRTV.

4.1 Aconseguir que cada usuari de la CCRTV disposi d'un espai promig en xarxa equivalent a 4 GB.

5.1 Disminuir el temps de backup i recuperació de dades al 25% de l'actual.

5.2 Duplicar la fiabilitat dels sistemes crítics que donen servei de correu i fitxers, protegint la informació d'intrusions.

5.3 Optimitzar la capacitat de processament disponible de servidors.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Acompliment planificació del projecte OUTPUT data fita últim trimestre 2006

2 Espai d'arxiu per usuari (promig) OUTPUT GB/usuari 4

3 Llocs treball migrats A XP OUTPUT % llocs de treball 100%

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Implantació solució de gestió producció audiovisual PROA II.

2 Adaptació solució graelles d'emissió TV a pauta program.ràdio i nou mòdul a la graella per planificació i enllaç amb DIGITION

3 Nou model a la graella per a la planificació genèrica i enllaç amb el sistema digital DIGITION.

4 Desenvolupament nou mòdul de gestió de magatzem de suports en el sistema de drets MAPA.

5 Anàlisi i inici desenvolupament nova solució integral de publicitat comercial multimitjà.

6 Anàlisi i inici de desenvolupament eina de redacció per a Informatius i Esports.

7 Desenvolupament eina de gestió de tresoreria corporativa i automatització del sistema de facturació entre empreses del grup.

8 Desenvolupament d'un sistema de gestió digital de documents per a l'Assessoria Jurídica.

9 Obertura de l'accés a la web lingüista de terminologia d'actualitat "és A dir".

10 Desplegament de la plataforma Windows XP i Office 2003 i renovació dels servidors corporatius AIX i consolidació servidors.

11 Ampliació cluster Exchange i migració a versió 2003, migració Citrix a PS4 i ampliac.emmagatzem.i sistema de backup a disc.

12 Ampliació del cluster de fitxers i ampliació i instal·lació noves llicències per protegir el sistema d'intrusions.

13 Implantació i manteniment de solucions comercialitzades a tercers i enquesta de satisfacció de l'usuari.

Recursos Total personal: 76

Humans Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 69; batxillers o similar, 7

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat CCRTV Serveis Generals, SA Codi: 6310

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Agència de Patrocini i Mecenatge

responsable

Missió Gestionar operacions de patrocini i mecenatge destinades a activitats d'interès general o al suport d'entitats que

persegueixin finalitats d'interès general. Assessorar empreses i entitats sobre les potencialitats del patrocini

i el mecenatge.

Objectius 1 Crear i desenvolupar programes específics de patrocini i mecenatge a proposta de la Generalitat o de tercers.

Estratègics 2 Promoure el patrocini i el mecenatge empresarial per a activitats d'interès general.

Objectius 1.1 Mantenir o incrementar el patrocini en actuacions que desenvolupa i/o promou i/o hi dóna suport la Generalitat.

Operatius 2.1 Mantenir o incrementar el patrocini empresarial per a activitats d'interès general.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Cost Agència/resultats patrocini Eficiència cost/resultat 0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió d'operacions de patrocini i mecenatge per a activitats d'interès general.

2 Assessorament a empreses i entitats sobre el patrocini i el mecenatge empresarial.

3 Impuls i col·laboració en accions de promoció i difusió del patrocini empresarial.

Recursos Persones: 6

Humans Comandaments i tècnics: 3

Personal administratiu: 2

Personal neteja: 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Agència de Patrocini i Mecenatge, SA Codi: 6320

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat TVC Multimèdia, SL

responsable

Missió Contribuir a millorar els resultats de les empreses participades i aconseguir utilitzar la nostra

participació per ser present en el món dels drets esportius i de la producció audiovisual.

Objectius 1 Promoure accions en les empreses participades a fi de millorar el conjunt de la inversió financera.

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir presència en els òrgans de direcció de les empreses participades.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Participació activa en la presa de decisions de les empreses participades.

Recursos Total personal: 0

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat TVC Multimèdia, SL Codi: 6690

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat CCRTV Interactiva, SA

responsable

Missió Impulsar la competivitat de la CCRTV dels seus continguts i marques, en els nous mitjans de comunicació

interactius: internet, telefonia mòbil, interactius de TV digital, etc.

Objectius 1 Distribuir multiplataforma dels continguts produïts per la CCRTV: internet, banda ampla, telefonia mòbil, interactius de TV d

Estratègics 2 Posar a disposició dels ciutadans els continguts i serveis "On demand", a la carta;i crear una oferta de continguts en català

3 Fidelitzar l'audiència de ràdio i televisió i assolir lideratge en nous canals que reforci posició social mitjans de la CCRTV

4 Impulsar la Societat de la Informació a Catalunya: banda ampla, telefonia mòbil, TDT.

5 Crear espais de participació per a l'audiència i per als ciutadans en general.

Objectius 1.1 Aconseguir ubiqüitat serveis de la CCRTV: accessibles a qualsevol hora i màxim nombre de dispositius electrònics i llocs.

Operatius 1.2 Construir serveis avançats de comunicació dels nous canals àmpliament utilitzats pels usuaris (p.ex.messenger en català).

2.1 Desenvolupar i consolidar el "3 a la carta".

2.2 Crear i desenvolupar el "Catalunya Ràdio a la Carta".

3.1 Assolir xifres d'audiència de lideratge entre tots els mitjans en català.

3.2 Desenvolupar el registre d'usuaris per tal que permeti CRM en un futur proper.

3.3 Superar els 6.500 usuaris registrats.

4.1 Crear serveis de banda ampla a internet i 3G amb els programes i el senyal de TVC.

4.2 Desenvolupar serveis interactius per a TDT: generals i específics de programes.

5.1 Estimular la participació dels usuaris i facilitar que TVC i CR creïn formats que aprofitin les seves aportacions.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Audiència (OJD) Resultats pàgines/mes mitjana 22.800

2 Audiència Resultats usuaris registrats 731.000

3 Audiència serveis streaming Resultats minuts/mes mitjana 131.000

4 Grau d'execució de projectes Resultats % 100

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Manteniment i millora dels canals telemàtics: tvcatalunya.com, catradio.com, telenoticies.com, catalunyainformacio.com, etc.

2 Desenvolupament i millora dels canals de distribució: serveis de banda ampla, IPTV, Media Centers, Ràdio a la carta, etc

3 Tecnologia: opensource i eines productivitat per producció massiva, eficient de serveis interactius en totes les plataformes.

4 TDT: especial èmfasi en explotar el Multiplex 1: llançament i explotació de serveis d'informació gral.i serveis sincrònics.

Recursos Total personal: 64

Humans Laborals: titulats superiors i grau mitjà, 57; batxillers i similars, 7

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat CCRTV Interactiva, SA Codi: 6700

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat TVC Netmèdia Audiovisual, SL

responsable

Missió Comercialitzar productes tecnològics de la CCRTV i produir continguts i serveis digitals per als mitjans de comunicació,

Objectius 1 Posar en mMillorar l'eficiència en la comercialització dels productes tecnològics de la CCRTV.

Estratègics 2 Ser un referent espanyol i europeu en el desenvolupament i recerca en sistemes interactius de televisió digital.

3 Millorar les eines que permetin automatitzar els processos de producció de les televisions.

4 Aconseguir una importantació del sistema digital de producció Digiton Suite i del software de gestió.

5 Augmentar serveis meteorològics oferts per telefon.mòbil i iniciar explotació comercial servei producció personatges virtuals

Objectius 1.1 Posar en marxa la nova empresa Activa Multimèdia Digital que comercialitza els productes de TVC Multimèdia i Activa 3.

Operatius 2.1 Integrar la comercialització del Handata i dels serveis interactius en MHP.

2.2 Produir serveis interactius i millorar eines de gestió del catàleg i incrementar participació projectes recerca sobre TDT.

3.1 Implantar una nova línia d'Automàtics TV que permetin la generació de grafismes 3D.

3.2 Incrementar les vendes i la implantació territorial.

4.1 Introduir el Digition Suite i el software de gestió en les televisions autonòmiques de nova creació.

4.2 Establir acords amb distribuïdors per al mercat europeu.

5.1 Produir nous continguts meteorològics per a telefonia mòbil. Radars, mapes de ratjos, etc.

5.2 Aconseguir clients externs i establir el procés comercial dels nous productes.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Desenvolup/productes comercialit.Espanya OUTPUT productes entre 3 i 5

2 Participació projectes de recerca OUTPUT projectes de recerca 2 espanyols i 2 europeus

3 Sistema 3D en unitats ATV produïdes OUTPUT sitemes 3D entre 10 i 15 unitats

4 Implantació ATV en TV's noves OUTPUT unitats 10 unitats

5 Increment facturació Resultats facturació 10%

6 Softwares de gestió i producció OUTPUT TV's 3

7 Acords de distribució Resultats països 2

8 Productes nous per a telefonia mòbil OUTPUT productes 2

9 Vendes Resultats productes 3

10 ATV's en TV's OUTPUT TV's 10

Activitats 1 Implantar la nova web d'Activa Multimedia Digital

2 Integrar els sistemes de seguimetn comercial de les dues àrees comercials de l'empresa.

3 Participació conjunta en les principals fires estatals i internacionals del sector audiovisual.

4 Definició d'una línia comercial de venda de serveis de TV digital i disseny de nous serveis interactius basants en Handata.

5 Acords amb partners estratègics per a la implantació de la TDT: Sogecable, Abetis, etc.

6 Participació en el fórum europeu PVR's i TV Anytime, i en seminaris i congressos que es facin a Espanya sobre TDT

7 Destinar 2 persones durant 2 mesos a la transició al sistema SD i incorporar grafisme 3D al canal Meteo.

8 Aliaces i partenariats per participar en els concursos d'adjudicació de sistemes digitals de producció i software de gestió.

9 Definició de procediments de serveis i vendes internacionals.

10 Destinar 2 persones per adquirir coneixementen tots els aspectes de tractament de vídeo per telefonia mòbil.

11 Aliaces amb partners nacionals i internacionals.

12 Creació d'un equip multidisciplinar per a la producció, explotació i comercialització de personatges virtuals,

13 Establiment d'aliances internacionals per a la promoció dels serveis,

Recursos Total personal: 46

Humans Eventuals: 2

Laborals: titulats superiors i mitjans, 42; batxillerats i similars, 2

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat TVC Netmèdia Audiovisual, SL Codi: 6770

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Activa 3, IT Solutions and Technologies

responsable

Missió Reconduir l'explotació comercial preveient la futura absorció TVC Netmèdia Audiovisual, SL.

Objectius 1 Treballar per potenciar l'explotació comercial, preveient la futura absorció per part de TVC Netmèdia Audiovisual, SL.

Estratègics

Objectius 1.1 Treballar per potenciar l'explotació comercial, preveient la futura absorció per part de TVC Netmèdia Audiovisual, SL.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats

Recursos

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Activa 3, IT Solutions and Technologies Codi: 6860

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Intracatalònia, SA

responsable

Missió L'Agència Catalana de Notícies (ACN) ha de poder oferir una àmplia graella de serveis informatius d'elaboració

pròpia que, conduïda a través d'un mitjà tan econòmic i versàtil com internet, es posi a disposició

de tots els mitjans catalans per arribar a ser un punt de trobada habitual i necessari de l'espai comunicatiu a Catalunya i,

així, ser una eina útil per a la millora dels continguts que ofereixen els diferents mitjans locals i comarcals.

Objectius 1 Arribar a ser l'eina imprescindible de la comunicació a Catalunya.

Estratègics 2 Millorar la prestació de serveis, introduint continguts de vídeo.

3 Consolidar el creixemenet de l'empresa.

Objectius 1.1 Augmentar la producció de notícies fins arribar a 10.000 notícies mensuals en tots els formats.

Operatius 1.2 Incrementar els consums de l'ACN i aconseguir el doble de notícies produïdes.

2.1 Duplicar els equips de vídeo de l'ACN.

2.2 Assolir, a final del 2006, 2.400 notícies en format vídeo digital.

2.3 Duplicar el consum de notícies en aquest format.

3.1 Aconseguir l'equilibri pressupostari final, augmentant el nombre d'ingressos.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Notícies produïdes OUTPUT nombre 120.000

2 Consums OUTPUT nombre 500.000

3 Notícies de vídeo OUTPUT nombre 2.400

4 Consums de vídeo OUTPUT nombre 4.800

5 Equilibri pressupostari Eficiència ingressos/despeses 1

 

 

 

 

 

Activitats 1 Creació d'una xarxa informativa que doni cobertura informativa als diferents territoris de Catalunya.

2 Promoció de nous serveis, com el servei d'alertes SMS.

3 Tasca comercial de màrketing per donar a conèixer l'ACN al món local.

4 Inici de l'adaptació a les noves tecnologies digitals per oferir vídeo a través d'internet.

5 Automatització de la traducció dels continguts de l'ACN.

6 Participació en la primera fase de creació d'un projecte de federació d'agències autonòmiques.

Recursos Total personal: 55

Humans Laborals: titulats superios i mitjans, 54; batxiller o similar, 1

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Intracatalònia, SA Codi: 6900

Programa Mitjans de comunicació social Codi: 533
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Unitat Túnels i Accessos de Barcelona, SAC

responsable

Missió Manteniment i explotació en perfectes condicions del Túnel de Vallvidrera i els accessos

Objectius 1 Manteniment i explotació en perfectes condicions de les instal·lacions i la seguretat en el trànsit

Estratègics

Objectius 1.1 Minimitzar el cost de funcionament de tots els sistemes millorant les seves prestacions

Operatius 1.3 Continuar amb la millora de la imatge d'alta qualitat en la prestació de serveis i en la conservació i manteniment

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Intensitat mitjana diaria (IMD) Resultats Núm. vehicles/dia 34.194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Explotació, manteniment i conservació del túnel i els seus accessos

Recursos Grup A: 5; Grup B: 7; Grup C: 20 i Grup D: 30

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Túnels i Accessos de Barcelona, SAC Codi: 6380

Programa Carreteres Codi: 521
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar,explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi poguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu, termini, adequant processos constructius a norm. seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar-PO OUTPUT obres 1

2 nombre obres en execució-PO OUTPUT obres 1

3 nombre obres a iniciar-PR OUTPUT obres 2

4 nombre obres en execució-PR OUTPUT obres 3

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

2 Obres encarregades pel Departament d'Economia i Finances

3 Obres encarregades pel Departament de la Presidència

Recursos PTOP: 2 persones

Humans Economia i Finances: 2 persones

Presidència: 3 persones

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi poguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres amb qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat i salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a iniciar OUTPUT obres 6

2 nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 6

3 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 7

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Justícia

Recursos 8 persones per a tots els programes de Justícia

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Administració de Justícia Codi: 211
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a iniciar OUTPUT obres 2

2 nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 2

3 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 3

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Justícia

Recursos inclòs al programa 211

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Justícia juvenil Codi: 212
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Justícia

Recursos inclòs al programa 211

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Serveis penitenciaris Codi: 213
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat i salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a iniciar OUTPUT obres 4

2 nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 6

3 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 8

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament d'Interior

Recursos 3 persones per a tots els programes d'Interior

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Seguretat ciutadana Codi: 221
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 1

2 nombre obres en execució OUTPUT obres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament d'Interior

Recursos Inclòs al programa 211

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Emergències i protecció civil Codi: 223
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar,explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient.

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 1

2 nombre obres en execució OUTPUT obres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Benestar i Família

Recursos 3 persones per a tots els programes de Benestar i Família

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Atenció a les fam., a la infància i a l'adolesc. Codi: 313
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 1

2 nombre obres en execució OUTPUT obres 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Benestar i Família

Recursos Inclòs en programa 313

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Atenció a la gent gran amb dependència Codi: 315
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat per Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre obres a inciar OUTPUT obres 2

2 Nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 2

3 Nombre obres en execució OUTPUT obres 4

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Benestar i Família

Recursos Inclós al programa 313

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Atenció a les persones amb discapacitats Codi: 316
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.2 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Benestar i Família

Recursos Inclós al programa 313

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions de la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a iniciar OUTPUT obres 3

2 nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 4

3 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 5

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Benestar i Família

Recursos Inclòs al programa 313

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Serveis a la comunitat Codi: 323
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 4

2 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 8

3 nombre obres en execució OUTPUT obres 15

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Servei Català de la Salut

Recursos 5 persones per a tots els programes del Servei Català de la Salut

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Atenció primària de salut Codi: 411
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a iniciar OUTPUT obres 10

2 nombre d'obres a finalitzar OUTPUT obres 12

3 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 21

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Servei Català de la Salut

Recursos 5 persones per a tots els programes del Servei Català de la Salut

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les que quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 36

2 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 74

3 nombre obres en execució OUTPUT obres 120

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament d'Educació

Recursos 14 persones

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat GISA

responsable

Missió Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla economicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres en execució OUTPUT obres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Consorci del Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes

Recursos 2 persones

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir, conservar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a executar OUTPUT obres 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades per l'Agència Catalana de l'Aigua

Recursos Inclosos en programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Disponibilitat i abastament d'aigua Codi: 511
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar, construir,conservar,explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.2 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicfinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 65

2 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 63

3 nombre obres en execució OUTPUT obres 101

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Recursos 20 persones

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Carreteres Codi: 521
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar, construir,conservar,explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.2 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicfinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 51

2 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 33

3 nombre obres en execució OUTPUT obres 74

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Recursos 17 persones

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Infraestructures ferroviàries Codi: 522
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir,conservar,explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui

o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb la normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre obres a iniciar OUTPUT obres 8

2 nombre obres a finalitzar OUTPUT obres 6

3 nombre obres en execució OUTPUT obres 8

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Recursos Inclosos en programa 522

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Actuacions a la costa Codi: 544
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Unitat Gestió d'Infraestructures, SA

responsable

Missió Projectar,construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat

promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal.lar o desenvolupar.

Objectius 1 Acabar les obres en qualitat, preu i termini, d'acord amb normativa de seguretat, salut i medi ambient

Estratègics

Objectius 1.1 Executar les obres indicades a l'annex d'inversions incloses al Pla Econòmicofinancer aprovat pel Govern i posteriors acords

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 nombre d'obres a executar OUTPUT obres 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Obres encarregades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge

Recursos Inclosos al programa 121

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Gestió d'Infraestructures, SA Codi: 6390

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat EQUACAT, S.A.

responsable

Missió Desenvolupament d'activitats esportives per joves, adults i gent gran

Objectius 1 Gestió autosuficient

Estratègics

Objectius 1.1 Augmentar el número d'abonats

Operatius 1.2 Mantenir el número de participants d'escoles i empreses

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Recursos humans INPUT empleats 50

2 Activitats escoles / empreses OUTPUT persones 41000

3 Escoles Resultats escoles 650

4 Empreses Resultats empreses 150

5 Alumnes llar d'infants Resultats alumnes 80

 

 

 

 

 

Activitats 1 Establiment d'un programa d'activitats per abonats

2 Desenvolupament d'activitats per centres d'ensenyament

3 Desenvolupament d'activitats per empreses (Team Building)

4 Llar d'infants per als nivells P1, P2 i P3

Recursos Programa bàsic: 30 persones

Humans Programa d'estiu / tardor: 18/20 monitors

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Equacat, SA Codi: 6400

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Central Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques SA

responsable

Missió Oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat

Objectius 1 Promoure infraestructures per acollir activitats logísitques en el territori

Estratègics 2 Reforçar la gestió de les plataformes logístiques mitjançant criteris empresarials

3 Reforçar l'estructura patrimonial de l'empresa

Objectius 1.1 Desenvolupament de LOGIS Penedès, LOGIS Bages i CIM el Camp-sector est

Operatius 1.2 Continuar el procés de comercialització en les CIM's urbanitzades

1.3 Explorar noves línies d'activitat compatibles amb el seu objecte social

2.1 Posada en marxa dels òrgans de gestió de les Centrals

2.2 Implementar els projectes de serveis avançats

3.1 Millorar l'estructura del balanç de la companyia

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Volum d'inversió Resultats euros 30 milions

2 Número d'empreses instal·lades Resultats unitat 15

3 Supracomunitats constituides Resultats unitat 2

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Adquisició de sòl en diferents indrets del territori

2 Desenvolupament dels plans de comercialització de les diferents centrals

3 Construcció de les naus modulars a CIM la Selva i CIM el Camp

4 Construcció de les depuradores a CIM la Selva i LOGIS Empordà

5 Desenvolupament urbanístic i de gestió del Parc Aeroportuari i Logístic de Girona

6 Obres d'urbanitxzació a LOGIS Empordà i CIM el Camp

Recursos Grup A: 6; Grup B: 2 i Grup C: 8

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Centre Integral de Mercad. i Act.Log. SA Codi: 6410

Programa Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies Codi: 526

  457

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Túnel del Cadí

responsable

Missió Manteniment i explotació en perfectes condicions del Túnel del Cadí i els seus accessos

Objectius 1 Manteniment en perfectes condicions de les instal·lacions i la seguretat en el trànsit

Estratègics

Objectius 1.1 Minimitzar el cost de funcionament de tots els sistemes millorant les seves prestacions

Operatius 1.2 Continuar amb la millora de la imatge d'alta qualitat en la prestació de serveis i en la conservació i manteniment

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Intensitat mitjana diaria (IMD) Resultats Núm. vehicles/dia 5.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Explotació,  manteniment i conservació del túnel i els accessos

Recursos Grup A: 10; Grup B: 20 i Grup C: 19

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Túnel del Cadí, SAC Codi: 6420

Programa Carreteres Codi: 521

  458

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'Administració corresponent

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Construcció i gestió d'immobles OUTPUT equipaments 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Altres serveis de protecció social Codi: 317
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Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'Administració corresponent

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Construcció i gestió d'immobles OUTPUT Equipaments 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'Administració corresponent

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Construcció i gestió d'immobles OUTPUT Equipaments 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Educació general Codi: 421
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Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar euqipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'Administració corresponent

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Construcció i gestió d'immobles OUTPUT Equipaments 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Alts càrrecs:  1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Equipaments culturals Codi: 441
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Unitat ICF, Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics per al desenvolupament de centres tecnològics i d'innovació.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments.

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Desenvolupament tecnològic i innovació Codi: 574
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Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de l'Administració corresponent

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Alts càrrecs:  1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat ICF Equipaments, SAU

responsable

Missió Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Objectius 1 Promoure i gestionar equipaments per a ús públic

Estratègics

Objectius 1.1 Construcció i gestió d'immobles destinats a quipaments públics, posant-los a disposició dels ens locals.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió i seguiment de la construcció i posterior arrendament dels immobles destinats a equipaments

Recursos Àlts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Equipaments, SAU Codi: 6910

Programa Suport financer de la GC als ens locals Codi: 711
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Unitat ICF Holding, SAU

responsable

Missió Promoció d'instruments de capital risc per a la capitalització d'empreses

Objectius 1 Complementar l'oferta de les iniciatives de Capital Risc estrictament privades

Estratègics

Objectius 1.1 Impulsar projectes innovadors, creadors de valor i coneixement en les etapes inicials

Operatius 1.2 Contribuir al desenvolupament de nous sectors i tecnologies

1.3 Incrementar el nivell d'activitat del capital risc i la seva consolidació futura a Catalunya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Ajudar a donar resposta al segment d'empreses de determinats sectors en etapes inicials i de creixement amb necessitats

2 Fer política de capital risc, es dir, fomentar el desenvolupament d'equips professionals de gestió amb seu a Catalunya

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals:  4

Dept./Secció Economia i Finances

Servei/Entitat ICF Holding, SAU Codi: 7100

Programa Crèdit oficial Codi: 672
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Unitat Teatre Nacional de Catalunya

responsable

Missió Impulsar la promoció, la difusió i la producció de la cultura teatral a Catalunya

Objectius 1 Donar suport i ampliar l'oferta de l'activitat cultural de teatre

Estratègics

Objectius 1.1 Programar espectacles per a tota la família

Operatius 1.2 Mostrar la dramatúrgia contemporània i la nova creació

1.3 Concretar una programació estable de dansa

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Espectacles de teatre Resultats espectacle 12

2 Espectacles de dansa Resultats espectacle 4

3 Espectacles de música Resultats espectacle 2

4 Nombre de funcions anuals Resultats funció 500

5 Ocupació de les sales del TNC Resultats percentatge 65

 

 

 

 

 

Activitats 1 Realitzar publicitat

2 Mantenir l'espai escènic

3 Contractar espectacles

Recursos Personal del Teatre Nacional de Catalunya S.A.: 141

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Teatre Nacional de Catalunya, SA Codi: 6340

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat DIRECCIÓ ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES

responsable

Missió Promoció de tecnologies d'estalvi energètic als centres sanitaris de Catalunya, mitjançant la inversió directa o indirecta

d'aquests tipus de tecnologies en l'àmbit referenciat.

Objectius 1 Millora de l'eficiència energètica en la climatització a CAPS i Hospitals

Estratègics 2 Implementar l'ús de les energies renovables

Objectius 1.1 Grau de climatització òptim a CAPS i Hospitals

Operatius 1.2 Disminució del preu del subministrament per climatització

2.1 Aconseguir ACS mitjançant la utilització d'energies renovables

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Consums fred CAP's Resultats kwh 9.396.000,00

2 Consums calor CAP's Resultats kwh 9.396.000,00

3 Consums fred hospitals Resultats kwh 2.500.000,00

4 Consums calor hospitals Resultats kwh 800.000,00

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestió del subministrament de fred i calor a CAPS i Hospitals

2 Gestió del manteniment de la climatització

3 Invertir en tecnologies d'ús de les energies renovables

4 Subministrament d'aigua calenta sanitària a 5 hospitals

5 Seguiment de dues instal·lacions de cogeneració a 2 hospitals

Recursos Conseller delegat EISSA

Humans 2 tècnics

1 comptable

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Energètica d'Instal. Sanitàries, SA Codi: 6610

Programa Control i eficiència energètica Codi: 631
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Unitat GERÈNCIA DE SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES,SA

responsable

Missió Donar resposta a les situacions d'urgències i emergències extrahospitalàries, prestant atenció "in situ" i transport assistit

al centre adequat, en cada cas, de malalts crítics. Atendre consultes i aconsellar els ciutadans mitjançant Sanitat Respon.

Participar en la gestió dels sistema atenció urgència i emergencia segons Dpt.Salut. Facilitar la continuïtat assistèncial i

coordinació del conjunt del serv.d'urgències garantit un accés universal, públic, equitatiu, eficient i de qualitat.

Objectius 1 Unificar la coordinació i prestació  dels serveis de transport sanitari urgent i assistència prehospitalaria a Catalunya

Estratègics 2 Definir un model d'atenció pre-hospitalària

3 Ampliar cartera de serv.coordinació i at.telefònica i les seves possibilitats com a entrada telefònica del sistema sanitari

Objectius 1.1 Nou concurs del transport sanitari urgent

Operatius 1.2 Creació d'un centre coordinador conceptualment únic amb sales de coordinació territorials

1.3 Nou model gestió integral de suport a la gest.operativa de les emergències mèdiques i dels serveis sanitaris d'atenció i info

2.1 Incrementar el número d'unitats assistencials, medicalitzades i no medicalitzades

2.2 Donar capacitat de transport a les unitats medicalitzades que no en disposen

2.3 Augmentar la capacitat assistencial dels recursos no medicalitzats amb el suport del centre coordinador

3.1 Implementar un nou sistema de comunicacions entre els centres coordinadors i els recursos mòbils

3.2 Organitzar l'atenció sanitària a les situacions extraordinàries

3.3 Implementació de nous productes de gestió telefònica

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Convocatòria nou concurs del transport OUTPUT Document Primer trimestre

2 Impl. 1a part model gestió integral OUTPUT Acció Darrer trimestre

3 Desplg.pel territori de Catalunya OUTPUT Acció Tot l'any

4 Comunicació uni.SVB de dades i maniobres Resultats Acció Segon trimestre

5 Particip. personal en el pla de formació OUTPUT Acció Tot l'any

6 Satisfacció del client mitjançant enques Qualitat Document Darrer trimestre

 

 

 

 

Activitats 1 Fer el concurs del transport sanitari urgent

2 Desenvolupar pla funcional per conceptuar un únic centre coordinador

3 Convocar un concurs per elaborar un nou model de gestió integral de suport a la gestió operativa de les emergències mèdiques

4 Planificar, consensuar i realitzar el desenvolupament de l'atenció continuada

5 Fer protocols d'actuació del C.C., resposta asistencial en patologies prevalents

6 Realitzar plans d'actuació en situacions extraordinaries

7 Anàlisi de les necessitats, i desplegament del nou sistema en els nous recursos mòbils

Recursos TITULATS SUPERIORS        222

Humans TITULATS GRAU MITJÀ       132

TIT.BATXILLER O SIMILAR    39

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR  45

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Codi: 6650

Programa Altres serveis de salut Codi: 419
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Unitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

responsable

Missió Direcció de la programació i coordinació de l'activitat de l'entitat

Objectius 1 Millorar l'eficiència dels serveis al sector i l'aprofitament dels recursos

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir l'equilibri pressupostari tot donant resposta a les necessitats de les diferents àrees de l'entitat.

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Balanços i auditories Qualitat balanços, auditories 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Direcció de la programació de l'entitat i coordinació de l'activitat

2 Seguiment i control dels pressupostos

3 Gestió del personal

4 Gestió econòmica i financera

5 Gestió administrativa i comptable

Recursos Alts càrrecs: 2

Humans Titulats superiors: 3

Titulats de grau mig: 8

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA Codi: 6440

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

responsable

Missió Promoure el coneixement de les qualitats de les produccions agroalimentàries

Objectius 1 Millorar el coneixement de les produccions agroalimentàries de qualitat entre els consumidors catalans

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir la presència en els esdeveniments agroalimentaris comarcals

Operatius 1.2 Difondre les característiques de les produccions de qualitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre fires OUTPUT fires 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar el programa de participació en fires a catalunya

2 Desenvolupar el programa de presentacions de producte als consumidors

Recursos Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari, 13 persones

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA Codi: 6440

Programa Suport a la transf. i comercialització agr.i pes. Codi: 613
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Unitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

responsable

Missió Promoure la internacionalització del sector agroalimentari català

Objectius 1 Millorar la quota de mercat en els països definits com a prioritaris per cada subsector empresarial

Estratègics

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de programes sectorials de promoció continuada

Operatius 1.2 Mantenir les actuacions complementàries d'acord amb les necessitats manifestades pels subsectors corresponents

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Enquestes de valoració de resultats Resultats enquestes 7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar plataformes agroalimentàries a l'exterior

2 Establir observatoris permanents agroalimentaris a l'exterior

3 Desenvolupar un programa de fires internacionals agroalimentàries

4 Desenvolupar un programa de missions comercials

5 Desenvolupar les actuacions establertes en el programa "Aliments Europeus" de promoció de punt de venda

6 Mantenir la plataforma de gestió i oferta mitjançant tecnologia web

7 Mantenir el programa d'informació sobre actuacions de cooperació i inversió exterior de les diferents institucions

8 Adequar les instal.lacions de la Maison de Catalunya a París i desenvolupar el programa d'actuacions corresponent

Recursos Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari, 13 persones

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Promotora d'Exportacions Catalanes, SA Codi: 6440

Programa Internacional., prom. i foment del comerç exterior Codi: 642
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Unitat Divisió d'Economia i Finances

responsable

Missió Executar les actuacions, en matèria d'infraestructures viàries en l'àmbit rural, encarregades pel Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca, recollides en el Pla Econòmic - Financer aprovat pel Govern.

Objectius 1 Posar els mitjans tècnics i administratius necessaris per tal que les actuacions encarregades s'executin en els terminis adeq

Estratègics 2 Controlar el cost i els nivells de qualitat exigits pel TCQ (Temps-Cost-Qualitat)

Objectius 1.1 Controlar la redacció de propostes tècniques per tal que es puguin executar les actuacions en millora de la xarxa viària

Operatius 1.2 Dirigir tècnicament les actuacions

2.1 Fer el seguiment econòmic de les obres en infraestructures viàries rurals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'actuacions OUTPUT Expedients 50

2 Km de camins rurals OUTPUT Km 200

3 Municipis afectats OUTPUT Municipis 150

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Redactar projectes d'obres de camins rurals

2 Controlar execucions de les obres contractades en matèria d'infraestructures

3 Dirigir obres de millora i de nous camins rurals

4 Control de qualitat de les obres en infraestructures viàries rurals

Recursos Laborals fixos: grup A: 4, grup B: 1

Humans Laborals temporals: grup A:3

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Regs de Catalunya, SA Codi: 6450

Programa Infraestructures per al desenvolupament rural Codi: 561
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Unitat Divisió d'Economia i Finances

responsable

Missió Executar les actuacions, en matèria de nous regadius i millora dels regadius existents, encarregades pel Departament

d'Agricultura, Ramaderia i pesca i recollides en el Pla Economic-Financer aprovat pel Govern

Objectius 1 Millorar la qualitat de vida en el món rural

Estratègics 2 Millorar les condicions de l'entorn natural

3 Millorar l'eficiència en la gestió de l'aigua

Objectius 1.1 Implantació de nous regadius

Operatius 1.2 Modernització dels regadius existents

1.3 Concentració Parcel.lària

2.1 Ús eficient dels recursos hídrics

3.1 Regs pressuritzats (gota a gota i aspersió)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Hectàrees d'actuació OUTPUT ha 113.000 ha

2 Expedients nous regadius OUTPUT expedients 65

3 Expedients millores regadius OUTPUT expedients 20

4 Import expedients nous regadius OUTPUT euros 41.000.000

5 Import expedients millora regadius OUTPUT euros 3.000.000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Redacció de projectes d'obres de regadius

2 Controlar l'execució dels projectes de regadius contractats

3 Dirigir les obres de millora i nous ragadius

4 Control de qualitat dels projectes d'obres de regadius

Recursos Alts càrrecs: 1

Humans Laborals fixos: grup A:6, grup B:1

Laborals temporals: grup A: 4, grup B: 1

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Regs de Catalunya, SA Codi: 6450

Programa Transformació i millora en matèria de regadius Codi: 562
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Unitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA: Direcció i Administració

responsable

Missió Gestió dels recursos econòmics per dur a terme l'activitat de l'empresa

Objectius 1 Dotar els mitjans econòmics i físics per dur a terme l'objecte social de l'empresa

Estratègics 2 Donar compliment del contracte amb l'adjudicatari

3 Establir un procés expropiatori propi

4 Realitzar actuacions sobre promoció del regadiu

Objectius 1.1 Realitzar les ampliacions de capital establertes en el PEF (15.668.000 euros)

Operatius 1.2 Elaborar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, d'explotació i de capital

1.3 Contractar nou personal a l'àrea d'obres i projectes i iniciar la construcció del nou edifici de la seu social de REGSEGA

2.1 Seguiment del saldo viu

2.2 Reduir l'import del deute amb l'adjudicatari per import de l'anualitat corresponent (23.791.000 euros)

2.3 Adequar els costos segons la base de preus REGSEGA 2005

3.1 Localizar les fonts d'on extreure la informació

3.2 Continuar l'aplicació de la base de dades de béns i drets afectats per a cada projecte

3.3 Control de les fases del procediment expropiatori per a cada projecte

4.1 Vehiculitzar l'activitat ordinària de l'empresa a través dels mitjans d'informació adequats

4.3 Disseny d'un pla informatiu sobre el sistema de regadiu Segarra-Garrigues

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Total inversió/total despesa pressupost Eficiència euros 94,59%

2 Endeutament saldo viu Resultats euros 33.981.000

3 Rati superfície expropiació Eficiència ha 70% sobre un total de 150ha

4 Rati de supervisió de projectes Eficiència euros 9%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Actualitzar el pla Econòmic Financer de l'Empresa

2 Aprovar les relacions valorades d'obra d'acord als projectes i el sistema de certificació

3 Ampliar i millorar la base de dades de les expropiacions

4 Elaborar un programa informàtic que permeti la programació de les tasques del procediment expropiatori per a cada projecte

5 Organitzar sessions informatives en els municipis de l'àmbit regable per tal de captar nous regants

6 Concertar rodes de premsa, entrevistes i contactes amb els mitjans de comunicació

Recursos Directius: 2

Humans Tècnis superior:2

Diplomats: 2

Llicenciats: 2

Administratiu: 1

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA Codi: 6840

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA: Medi Ambient

responsable

Missió Execució mesures correctores de l'impacte ambiental

Objectius 1 Definir l'àrea regable del Sistema Segarra-Garrigues segons les ZEPA.

Estratègics 2 Compliment de la DIA

3 Millora de l'hàbitat en les àrees excloses o limitades del regadiu

Objectius 1.1 Estudi i disseny de les possibles àrees excloses segons criteris tècnics, ambientals i socio-econòmics

Operatius 1.2 Compliment de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres

2.1 Redacció dels Annexos ambientals als Projectes constructius del Segarra-Garrigues

2.2 Execució de les diferents mesures correctores d'impacte ambiental definides a la DIA

2.3 Informes de seguiment de l'estat d'execució de les obres

3.1 Desenvolupament de plans experimentals de gestió de secans a través de mesures agrícoles de conservació

3.2 Estudi de l'adquisició de finques segons les seves característiques ambientals

3.3 Estudi de l'evolució de la població de les aus

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Plans experimentals gestió consev.agric OUTPUT ha 2930

2 Informes ambientals de seguiment d'obres OUTPUT informes 12

3 Adquisició de finques OUTPUT ha 200

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupar diferents plans experimentals de gestió de secans segons les mesures de conservació agrícola

2 Analitzar l'evolució de les aus dins de les zones protegides

3 Elaborar programes de seguiment dels diferents hàbitats

4 Promoure determinades zones com a lloc d'interès natural per la investigació

5 Compra i adquisició de terres pel seu interès sobre les aus

6 Supervisar l'adequada execució del Sistema Segarra-Garrigues des del punt de vista ambiental

Recursos Enginyer tècnic superior: 1

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA Codi: 6840

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA: Projectes i Obres

responsable

Missió Finalització de processos de concentració parcel.lària i de les obres de transformació de regadius

Objectius 1 Finalització dels processos de concentració parcel.lària

Estratègics 2 Finalització de les obres de concentració parcel.lària

3 Finalització de les obres de transformació de regadiu

Objectius 1.1 Presentació de l'acord definitiu de concentració de 15.000 Ha

Operatius 1.2 Presa de possessió de les noves finques de concentració per part dels propietaris

2.1 Aprovació per part del DARP dels projectes d'obra de 15.000 Ha

2.2 Recepció per part del DARP de les obres de concentració de 1.500 Ha

3.1 Recepció per part de REGSEGA de les obres de xarxa de regadiu de 1.500 Ha

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Publicació DOGC presa possessió Resultats ha 15.000

2 Documents aprovació projectes concentrac Resultats euros,ha 15.000

3 Certificacions acumulades mensuals OUTPUT euros 60.000.000

4 Recepció d'obres concentr. parcel.lària OUTPUT euros,ha 1.900.000

5 Recepció obres xarxa primària regadius OUTPUT euros 58.100.000

6 Recepció d'obres xarxa secundària regadi OUTPUT euros 0

 

 

 

 

Activitats 1 Publicació de la presa de possessió de les finques de concentració al DOGC

2 Aprovació dels projectes d'obra de concentració parcel.lària per part del DARP

3 Aprovació de projectes d'obra de xarxa de distribució per part del DARP

4 Executar les obres de concentració parcel.lària i posterior recepció

5 Executar les obres de xarxa de regadiu i posterior recepció.

Recursos DARP

Humans Consultors externs adjudicataris de contractes de concentració parcel.lària (diversos)

Empresa adjudicatària del contracte de xarxa de regadiu (ASG, SA)

REGSEGA: 4 enginyers superiors, previsiblement 5 noves incorporacions entre enginyers tècnics superiors, llicenciats

i titulats mitjans

2 llicenciats

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA Codi: 6840

Programa Transformació i millora en matèria de regadius Codi: 562

  477

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Ens per al Cessament Agrari

responsable

Missió Explotació i gestió de les finques rústiques procedents dels pagesos acollits al cessament anticipat de l'activitat agrària.

Objectius 1 Subarrendar o cedir l'explotació de les terres dels pagesos acollits al cessament anticipat

Estratègics 2 Gestió de finques

Objectius 1.1 Incrementar els recursos per l'arrendament de terres per poder atendre un major nombre de sol.licituts

Operatius 1.2 Buscar cessionaria agraris o no agraris per l'explotació de les terres

2.1 Gestionar les terres procedents del cessament anticipat

2.3 Gestionar unes finques propietat de l'INCASOL i de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre titulars acollits al cessament an INPUT titulars 400

2 Nombre ha gestionades per l'ECA OUTPUT ha 5.200

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Informar sobre el règim d'ajudes al cessament anticipat

2 Atendre les consultes sobre l'ajut al cessament anticipat

3 Subscriure els compromisos com adquirent de les terres en arrendament en els expedients de cessament dels pagesos

4 Mantenir el banc de dades de les explotacions cedides per l'ECA

5 Mantenir les finques cedides mentre no es trobi un destí agrari o no agrari

Recursos  - personal temporals no remunerats i òrgans representatius

Humans

Dept./Secció Agricultura, Ram. i Pesca

Servei/Entitat Ens per al Cessament Agrari Codi: 7050

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat EPLICSA

responsable

Missió Promoció, impuls i desenvolupament del sector industrial

Objectius 1 Promoció del sector industrial

Estratègics 2 Recolzar, conduir i liderar el procés de reconversió de les empreses participades

Objectius 1.1 Assessorament tècnic en tots els àmbits de l'activitat empresarial.

Operatius 2.1 Proposar millores en la gestió de les empreses participades

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats  de les empreses participades Resultats Valor absolut Increment respecte 2005

2 Nombre de noves empreses ateses Resultats Valor absolut Increment respecte 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Assessorament

2 Seguiment de les empreses participades

3 Atenció, filtratge i avaluació de nous casos

Recursos 6 persones

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA Codi: 6510

Programa Suport a la indústria Codi: 622
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Unitat Eficiència Energètica, S.A.

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Servei amb la

finalitat d'oferir un servei al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

Operatius 2.1 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats empreses participad. Resultats Euro -200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupament de les tasques pròpies de la unitat

Recursos 2 tècnics

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Eficiència Energètica, SA Codi: 6520

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Eficiència Energètica, S.A.

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de la unitat

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats empreses participad. Resultats Euro -200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Disposar dels recursos necessaris de treball pel desenvolupament de les tasques pròpies de l'entitat

Recursos 2 tècnics

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Eficiència Energètica, SA Codi: 6520

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat Eficiència Energètica

responsable

Missió Participar en el capital entitats privades per a promoure la utilització de tecnologies

innovadores en estalvi i eficiència energètica i l'ús de les energies renovables

Objectius 1 Millorar l'estalvi i eficiència energètica a Catalunya mitjançant inversions.

Estratègics

Objectius 1.3 Mantenir l'explotació de les inversions realitzades

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats de les empreses participades Resultats Euro -200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Analitzar els resultats d'explotació de les entitats

Recursos 2 tècnics

Humans

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Eficiència Energètica, SA Codi: 6520

Programa Control i eficiència energètica Codi: 631
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Unitat Sanejament Energia, S.A.

responsable

Missió Vetllar pel funcionament correcte de l'estructura organitzativa del Servei amb la

finalitat d'oferir un servei al ciutadà

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa.

Estratègics 2 Assegurar el subministrament dels serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat

Objectius 1.1 Modernització i integració dels sistemes d'informació per resondre a les necessitats de la gestió diària, el control gestió

Operatius 2.1 Optimitzar la despesa corrent, revisant i millorant la gestió de compres i subministraments.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats empreses participad. Resultats Euro -50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolupament de les tasques pròpies de l'entitat

Recursos 1 tècnic

Humans 1 administratiu

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Sanejament Energia, SA Codi: 6530

Programa Direcció i administració generals Codi: 121
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Unitat Sanejament Energia, S.A.

responsable

Missió Prestar serveis horitzontals a la unitat tot desenvolupant les actuacions encaminades

al funcionament operatiu del centre per tal de buscar la millora contínua i eficiència

de les actuacions que realitza

Objectius 1 Garantir el correcte funcionament de la unitat

Estratègics 2 Millorar la qualitat dels serveis prestats per la unitat

Objectius 1.1 Desenvolupament de les funcions de planificació, control i avaluació de resultats.

Operatius 2.1 Política de qualitat en la gestió i en l'atenció al ciutadà.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats empreses participad. Resultats Euro -50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Disposar dels recursos necessaris de treball pel desenvolupament de les tasques pròpies de l'entitat

Recursos 1 tècnic

Humans 1 administratiu

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Sanejament Energia, SA Codi: 6530

Programa Altres serveis generals Codi: 129
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Unitat Sanejament Energia

responsable

Missió Inversions en plantes de tractament tèrmic de fangs a les depuradores d'aigües

residuals detectades a través del Programa de Tractament dels Fangs de les Estacions

Depuradores d'Aigües Residuals  (EDAR) de Catalunya.

Objectius 1 Disminució del volum de fangs produïts abans d'abocament, mitjançant tecnologies per disminució de costos d'assecatge de fang

Estratègics

Objectius 1.1 Mantenir l'explotació de les inversions realitzades

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultats de les empreses participades Resultats Euro -50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Analitzar els resultats d'explotació de les entitats

Recursos 1 Tècnic

Humans 1 Administratiu

Personal compartit amb altres programes del mateix servei pressupostari

Dept./Secció Treball i Indústria

Servei/Entitat Sanejament Energia, SA Codi: 6530

Programa Control i eficiència energètica Codi: 631
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Unitat Centre per a l'Empresa i Medi Ambient, S.A

responsable

Missió Fer d'enllaç entre els diferents sectors empresarials i el Departament de Medi Ambient i Habitatge

Objectius 1 Integrar la variable ambiental en la gestió empresarial

Estratègics

Objectius 1.1 Potenciació de les DAOMS (Diagnostic ambiental d'oportunitat de minimització)

Operatius 1.2 Suport econòmic a les empreses

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de DAOM Eficiència Nombre 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Estudi de les alternatives de prevenció i reducció en origen de la contaminació dels sectors industrials

Recursos Recursos humans: 23

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Centre per a l'Empresa i Medi Ambient,SA Codi: 6560

Programa Prevenció i control ambiental Codi: 554
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Unitat Forestal Catalana S.A.

responsable

Missió Executar treballs per la protecció i la millora del medi natural.

Objectius 1 Realitzar treballs de reforestació, de restauració hidrológica i paisatgística.

Estratègics 2 Executar la construcció d'infraestructures de millora del medi natural

3 Produir i comercialitzar plantes destinades a les repoblacions forestals

Objectius 1.1 Executar les actuacions de reforestació, tractaments silvícoles, manteniment de camins, de parcs.

Operatius 2.1 Executar infraestructures de defensa i millora del medi natural

3.1 Produir plantes i llavors per donar servei a la demanda que es produeixi

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Reforestacions Resultats m3 160

2 Tractaments silvícoles Resultats Ha 2500

3 Camins forestals Resultats Km 370

4 Producció de planta Resultats Unitats 500000

5 Neteja de lleres Resultats m2 1200000

 

 

 

 

 

Activitats 1 Conservació, restauració i manteniment de lleres

2 Repoblacions forestals (previst per al 2006 Alt Camp i Baix Penedès)

3 Obres de defensa contra allaus (previst per al 2006 Arties i Garós)

4 Tasques de manteniment als Parcs Naturals

5 Tractaments contra plagues forestals

6 Serveis de seguiment d'espècies protegides

Recursos Manteniment parcs naturals : 65 persones

Humans Serveis de seguiment d'espècies protegides : 17 persones

Serveis de treballs relacionats amb la prevenció d'incenids : 12 persones

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Forestal Catalana, SA Codi: 6580

Programa Protecció i conservació del medi natural Codi: 551
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Unitat Administració, Promoció i Gestió S.A.

responsable

Missió Administrar i gestionar l'habitatge públic de la Generalitat de Catalunya per satisfer

les necessitats del conjunt de la població, amb criteris d'integració i cohesió socials

Objectius 1 Participar en els processos de desenvolupament i implantació de les polítiques en matèria d'habitatge de la GC

Estratègics

Objectius 1.1 Gestionar el patrimoni d'habitatge social de l'entitat

Operatius 1.2 Administrar i gestionar els ajuts d'acord amb el desplegament del Pla per al dret a l'habitatge i pla de rehabilitació

1.3 Dur a terme la promoció i la rehabilitació d'habitatges inclosos al Pla director

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Execució del pressupost Eficiència Percentatge 100

2 Sol.licitud d'ajuts al lloguer aprovades Resultats Nombre 2000

3 Habitatges intermediats per borsa Resultats Nombre 1000

4 suma d'indicadors 5 i 6 Resultats Nombre 500

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Adjudicar i lliurar habitatges de lloguer i de compra

2 Realitzar el manteniment corrector i preventiu dels habitatges lliurats

3 Dur a terme la gestió del lloger del parc immobiliari administrat

4 Crear i coordinar les bosses d'habitatge dins la xarxa de mediació del lloguer social

5 Cercar, administrar i gestionar habitatges provats per incorporar-los al parc d'habitatges de lloguer

6 Participar en la planficació per la remodelació de barris amb dèficits estructurals

7 Adjudicar i lliurar habitatges de lloguer i compra promoguts per l'INCASOL

8 Realitzar le manteniment corrector i preventiu dels habitatges lliurats promoguts per l'INCASOL

Recursos ADIGSA. 240 persones previstes en plantilla

Humans

Dept./Secció Medi Ambient i Habitatge

Servei/Entitat Administració, Promoció i Gestió, SA Codi: 6730

Programa Habitatge Codi: 431
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DELS CONSORCIS

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

PR 6920 Consorci del Circuit de Catalunya
PO 6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
GO 7090 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
CU 6940 Consorci del Palau de la Música Catalana
51 6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
51 6960 Consorci Sanitari de Terrassa
51 6970 Consorci Sanitari de Barcelona
51 6980 Consorci Hospitalari de Vic
51 6990 Consorci Sanitari Integral
51 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
51 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia
51 7020 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
51 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,  l'Anoia i el Garraf
51 7040 Consorci Sanitari del Maresme
CO 7060 Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)



Unitat Consorci del Circuit de Catalunya

responsable

Missió Organitzar al màxim nivell tots els esdeveniments esportius en el Circuit de Catalunya, per promoure Catalunya

a la resta del món, mitjançant l'organització de curses internacionals i nacionals i a través del lloguer

de les seves instal·lacions.

Objectius 1 Aconseguir la millora constant del Circuit de Catalunya.

Estratègics 2 Promoure amb programes esportius que els esportistes arribin al màxim nivell en l'esport del motor.

Objectius 1.1 Incrementar l'oferta de places al Circuit.

Operatius 1.2 Adaptar una part del traçat a les mesures de seguretat donat els requeriments de les federacions internacionals.

1.3 Programar una nova cursa internacional en el calendari.

2.1 Incrementar la durada dels campionats de Catalunya.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Assistència Resultats persones 950.000

2 Ràtio de l'ocupació Eficiència ocupació 90%

3 Increment places circuit OUTPUT places circuit 8.000

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Promoure el Circuit en l'aspecte promocional, social i lúdic, a través de les aportacions a l'empresa Circuit de Catalunya SL

2 Posada en marxa de l'escola de conducció viària, a través de les aportacions a Circuit de Catalunya SL.

3 Realitzar enquestes de satisfacció als nostres clients, a través de les aportacions a Circuit de Catalunya SL.

Recursos Director general: 1

Humans

Dept./Secció Presidència

Servei/Entitat Consorci del Circuit de Catalunya Codi: 6920

Programa Esports i educació física Codi: 444
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Unitat Cons. de l'Autoritat del Transp. Metrop.

responsable

Missió Articular la cooperació entre les Administracions Públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del Transport

Públic col·lectiu de l'àrea de la RMB i contribuir a posicionar el trensport públic com un sistema atractiu pels usuaris

mitjançant el Sistema Tarifari Integrat

Objectius 1 Aconseguir la cooperació entre Administracions per acordar el Contracte-Programa 2005-2006

Estratègics 2 Millorar la utilització i la qualitat dels Transport Públic de Viatgers

3 Executar les inversions del PDI 2001-2010

4 Desenvolupar les funcions que marca la llei de Mobilitat

Objectius 1.1 Realitzar la signatura del futur Contracte-Programa 2005-2006

Operatius 2.1 Incrementar el número de viatgers de la RMB

2.2 Incrementar la recaptació total del STI

3.1 Proposar el 4rt Conveni d'Infraestructures 2006-2008

4.1 Aprovació del Director de la Mobilitat a l'àrea de la RMB

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Número de Viatgers del STI Resultats validacions 636.000.000,00

2 Recaptació Total del SIT Resultats euros 328.000.000,00

3 Grau acompl. oferta operadors públics Qualitat % 95

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Seguiment del compliment del Contracte-Programa 2005-2006

2 Gestionar el Sistema Tarifari Integrat

3 Promoure utilització STI a través de campanyes (setmana de la mobilitat, Centre Informació Transmet)

4 Seguiment de la implantació del PFI 2001-2010

5 Seguiment del Pla Director de la Mobilitat

Recursos Grup A: 11; Grup B: 9; Grup C: 7 i Grup D: 2

Humans

Dept./Secció Política Territorial i Obres Públiques

Servei/Entitat Cons. de l'Autoritat del Transp. Metrop. Codi: 6930

Programa Suport al transport públic de viatgers Codi: 523
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Unitat Institut Euroepu de la Mediterània

responsable

Missió Fomentar el coneixement, a través de la recerca, l'estdi, les activitats de fotmació i divulgacició - Impulsar la

participació de la societat civil en Procés de Barcelona - Contribuir a la projecció mediterrània de les institucions

catalanes i espanyoles - Promoure i participar en projectes de cooperació i desenvolupament - Treballar a favor de les xarxes

mediterrànies - Actuar com a observador de la realitat mediterrània

Objectius 1 Promoure reflexió reptes estrat. definits Conf. Extraord. Euromedit. Novem.' 05 per forta presència l'IEMed a nous programes

Estratègics 2 Millorar coneixement, informació i divulgació sobre la Meditaerrània a nivell de ciutadania

3 Impulsar el diàleg de civilitzacions a la Mediterrània

4 Fomentar la projecció mediterrània de les administracions consorciades a l'IEMed

Objectius 1.2 Ampliar el desenvolupament d'anàlisis i l'organització de col·loquis

Operatius 1.3 Mantenir i ampliar la presència de l'IEMed en programes i xarxes euromediterrànies

2.1 Ampliar les activitats de l'IEMed  a nous públics a través de nous formats

2.2 Promoure cursos de formació especialitzada i postgrau en col·laboració amb institucions

2.3 Ampliar la comunicació i difusió de les activitats euromediterrènies

3.1 Incrementar les iniciatives de coneixement de l'altre , especialment en l'àmbit magrebí

3.2 Organització de congresos i edició de productes editorials

4.1 Ampliar el treball en progr. de governabilit. i codesenvolup. en el marc de l'AECI i l'Agenc. Catalana de Cooperac. al Desenv

4.2 Dinamitzar la projecció mediterrània de Catalunya i Espanya

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Encontres, seminaris, col·loquis OUTPUT nombre 18

2 Documents, propostes, estudis OUTPUT nombre 150

3 Projectes Barcelona + 10 OUTPUT projectes 5

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Desenvolpar la coordinació de la xarxa espanyola de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh

2 Promoure la particip. de l'EMeden xarxes mediterrànies: EurmeSCo PLataforma internac. del Forum Civil Euromed, etc.

3 Establir productes de divulgació del partenariat euromediterrani: Anuari de la Mediterrània, Med. Obs

4 Organitzar cursos, presentacions, debats, tallers

5 Desenv. cooperac. cursos de postgrau med.: Àgora Univ. Medit., Campus Univ. Medit. i Progr. Medit. cursos Unesco

6 Desenvolupar els productes derivats de la web (portal mediterrani)

7 Elaborar revistes de divulgació magrebí: Afkar/Ideas

8 Promoure activitats en el marc de la Setmana d'Algèria a Barcelona

9 Organirtzar actes al voltant del sisè centenari de la mort d'Aben-Jaldún

10 Establir productes editorials  de difusió i coneixement mutu

11 Organitzar congressos, seminaris i cicles de conferències. Establir convenis de col·laboracio amb Fund. Tres

12 Cultures del Medit; la Casa. Establir programes de formació. Analitzar l'abast i impacte d remeses i microcrèdits

13 Col·lb. iniciat. conmemor. 8 anys rel. diplomàt. Espanya-Israel.Promoure consolidació Eurorreg. Pirineus-Medite

Recursos Càrrecs directius: 4

Humans Tècnics: 24

Administratius: 10

Manteniment: 1

Dept./Secció Governació i Adm. Públiques

Servei/Entitat Consorci Institut Europeu Mediterrània Codi: 7090

Programa Relacions exteriors Codi: 231

  492

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat Palau de la Música Catalana

responsable

Missió Impulsar la promoció, la difusió i la producció de la cultura musical a Catalunya

Objectius 1 Impulsar la difusió cultural en l'àmbit musical i la seva formació

Estratègics

Objectius 1.1 Donar suport i ampliar l'oferta de l'activitat cultural de música

Operatius

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increm. nombre concerts sala Palau Resultats percentatge 20

2 Increm. nombre concerts sala Petit Palau Resultats percentatge 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Gestionar les sales de concerts del Palau de la Música Catalana

Recursos Personal del Consorci del Palau de la Música Catalana: 52

Humans

Dept./Secció Cultura

Servei/Entitat Consorci del Palau de la Música Catalana Codi: 6940

Programa Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Codi: 442
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Unitat DIRECCIÓ DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL

responsable

Missió El Consorci Sanitari Parc Taulí es compromet amb els ciutadans en la millora de la qualitat assistencial i qualitat de vida,

mitjançant una organització especialitzada i sota criteris d'eficiència i qualitat

Objectius 1 Mantenir i millorar el nivell de qualitat assistencial que presta a la població.

Estratègics 2 Incrementar l'activitat quirúrgica per reduir les llistes d'espera.

3 Incrementar les activitats ambulatories i d'hospitals de dia

4 Millorar la coordinació amb l'atenció primària

Objectius 1.1 Reorganitzar els serveis assistencials d'acord amb els creixements d'activitat derivats dels increments poblacionals.

Operatius 1.2 Incrementar el cost-efectivitat dels processos assistencials

2.1 Consolidar i  incrementar en 1000 les actuals intervencions de cataractes que te concertades amb el CatSalut

2.2 consolidar i  incrementar en 1500 les actuals intervenvions de Cirugia Menor que te concertades amb el CatSalut

3.1 Incrementar en 1000 els actuals processos ambulatoris

3.2 Incrementar en 600 les actuals sessions  de l'Hospital de Dia

3.3 Incrementar en 1000 els estudis de Polisomnografies

4.3 Incrementar les actuals activitats conjuntes amb l'atenció primària (AP)

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Interv.cataractes:temps d'espera mig Qualitat mesos d'espera 6 mesos

2 Interv. quirúrg: temps d'espera mig Qualitat mesos d'espera 12 mesos

3 Grau compliment d'objectius Resultats % 100%

4 Núm.processos ambulatoris rel.cataractes Resultats Numèrica >1000 respecte 2005

5 Total intervenció de cataractes Resultats Numèrica >1000 respecte 2005

6 Total sessions Hospital de dia OUTPUT Numèrica > 600 respecte 2005

7 Total estudis de polisomnografies OUTPUT Numèrica >1000 respecte 2005

8 Indicadors qualitat Qualitat numèric 100%

9 Nombre d'activitats conjuntes amb AP OUTPUT numèric màxim possible

 

Activitats 1 Augmentar el rendiment dels quiròfans i incrementar l'activitat quirúrgica per tal de reduir llistes d'espera

2 Incrementar l'activitat de Hospital de Dia

3 Incrementar les activitats conjuntes amb l'AP

4 Concretar paràmetres de qualitat

Recursos TITULATS SUPERIORS   496

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  727

TIT.BATXILLER O SIMILAR  153

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR   699

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   346

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell Codi: 6950

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

responsable

Missió És objectiu l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació, al

servei de la població assignada pel CatSalut d'acord amb el Pla de reordenació de l'assistencia del Valles Occcidental del

Departament de Salut.

Objectius 1 Donar cobertura integral de serveis sanitaris a la nova població assignada.

Estratègics 2 Millorar la dotació de dispositius sanitaris del sector referenciat.

3 Disminuir les llistes d'espera per l'atenció d'aquesta població.

Objectius 1.1 Iniciar l'atenció especialitzada de la nova població de referència.

Operatius 2.1 Posada en funcionament de les noves àrees i unitats.

3.1 Incrementar l'activitat quirúrgica.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm.persones ateses INPUT númeric 162.000

2 Núm.llits instal·lats INPUT númeric 420

3 Núm.places hospital dia INPUT númeric 50

4 Núm.intervencions quirúrqiques INPUT númeric 8000

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Ampliació de les àrees d'hospitalització.

2 Ampliació de les àrees d'atenció ambulatoria i alternatives a l'hospitalització.

3 Ampliació dels equipaments de diagnòstic.

4 Dotació de personal en les noves àrees.

Recursos TITULATS SUPERIORS   410

Humans TITULATS GRAU MITJÀ   493

TIT. BATXILLER O SIMILAR   431

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR   149

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   200

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari de Terrassa Codi: 6960

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA

responsable

Missió La coordinació integral dels recursos sanitaris que s'ofereixen al ciutadà, a la ciutat de Barcelona, d'acord

amb el Pla de Salut de Barcelona.

Objectius 1 Promoure millores estratègiques per a planificació i ordenació dels centres sanitaris i sociosanitaris de ciutat de Barcelona

Estratègics 2 Desenvolupar accions sobre infrastructures per tal de millorar els centres i equipaments sanitaris

3 Garantir la participació dels agents socials en la planificació i avaluació de servei

Objectius 1.1 Planificació, coordinació i seguiment del Pacte de Salut de la ciutat de Barcelona 2003-2007

Operatius 2.1 Coordinació i seguiment del pla d'inversions per a la ciutat de Barcelona

3.1 Promoure la participació mitjançant el Consell de Salut de Barcelona Ciutat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Seguiment actuacions Pacte de Salut Bcn Resultats Document Actualització mensual

2 Seguiment pla d'inversions Resultats Document Actualització mensual

3 Calendari sessions Consell Salut Resultats númeric 2/3

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Coordinació taules tècniques de planificació i ordenació de serveis sanitaris i sociosanitaris

2 Elaboració del pla d'actuacions que conformen el Pacte de Salut de la ciutat de Barcelona: descripció i valoració econòmica

3 Planificació coordinació i seguiment del pla d'inversions sanitàries de la ciutat de Barcelona

4 Coordinació amb l'Aj.de Barcelona per a la disponibilitat de solars i amb els proveïdors per a l'execució de les actuacions

5 Avaluació de resultats

6 Convocar periòdicament el Consell de Salut de Barcelona Ciutat

Recursos Directius 6

Humans Tècnics 39

Administratius 23

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari de Barcelona Codi: 6970

Programa Direcció i administració generals Codi: 121

  496

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat DIRECCIÓ GERÈNCIA DEL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

responsable

Missió L'Hospital General de Vic es centrarà en el ciutadà com a client i, com a referència, en la comunitat de la comarca d'Osona,

per tal d'augmentar la rendibilitat social i la salut, mitjançant una cartera de serveis que s'adapti a les

demandes de la població i al Pla de salut de Catalunya.

Objectius 1 Aconseguir un pla d'actuació en l'àrea de les TIC's, i un pla de Comunicació dirigit a la millora de servei

Estratègics 2 Aconseguir i executar un pla de millores estructurals que s'adapti als nous models assistencials

3 Reorientar els serveis i les competències a les necessitats del ciutadans

4 Aconseguir una cultura d'hospital en xarxa (integració horitzontal) més permeable a professionals i coneixements

5 Aconseguir un I+D com a clau de present i de futur

Objectius 1.1 Incrementar el nombre de RX digitalitzades i accessible des de qualsevol punt del centre

Operatius 1.2 Reduir temps espera telefònica per sol.lic.visita i nombre de trucades telefòniques perdudes abans de ser atesos per l'hospit

1.3 Editar butlletí mensu.informació del centre, que arribi a tots els professionals i Crear pàg.web d'accés a profess.i ciutadan

2.1 Executar les modificacions estructurals adaptables als nous models assistencials

2.2 Elaborar el pla d'execució de les millores estructurals pel 2007

3.1 Implantar el model de rehabilitació territorial que compleix-hi el PERCAT

4.1 Aug.nombre de casos de cirurgia pancreàtica, fent aliança amb l'equip quirúrgic l'H.G de Granollers, segons marca PDC Oncolog

4.2 Disminuir la cirurgia d'esòfag i hepàtica del nostre centre, desplaçant cirurgia a l'Hospital Trueta de Girona

5.1 Incrementar el nombre de propostes d'innovació a implantar al centre

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de RX digitalitzada Resultats % >50%

2 Mitjana de temps d'espera telefònica Resultats Temps =<35''

3 Nombre de trucades perdudes Resultats % =<3%

4 Pàgina web feta i activa Resultats Acció SI

5 Butlletí mensual i a tot el personal Resultats % 100%

6 Despesa de modificació estructurals INPUT Numèric 4,6 Meuros

7 Pla d'execució 2007 Resultats Document SI

8 Grau despleg.serv.territ.rehab Resultats % 50%

9 Nº IQ de pàncreas realitzades Resultats Numèric >5

10 NºIQ d'esòfag,fetge fetes al  centre Resultats Numèric 0

Activitats 1 Implantar els resultats del Projecte I2CAT

2 Externalitzar el servei d'atenció telefònica a través d'un "call center" amb experiència acreditada en el sector salut

3 Crear una unitat de comunicació al centre

4 Implantar un servei de rehabilitació territorial on es descentralitza la producció

5 Promoure convenis de col.laboració amb altres hospitals (HG de Granollers i H.Trueta de Girona)

6 Implantar un procés de treball de D+i al centre amb una assignació de recursos

7 Promoure contractes amb empreses i professionals per l'execució de les inversions estructurals

Recursos 147 Titulats superiors

Humans 202 Titulats grau mitjà

76   Titulats batxiller o similar

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Hospitalari de Vic Codi: 6980

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

responsable

Missió La raó d'ésser del Consorci a través de la bona gestió dels seus centres, és la d'atendre les necessitats sociosanitàries,

prestar serveis d'atenció primària, realitzant promoció de la salut, prevenció i curació,satisfer necessitats fisiològiques,

de seguretat i social a les persones grans, i la gestió eficient la promoció i donació de sang , necessària per a garantir el

complet subministrament de productes hemoderivats als ciutadans.

Objectius 1 Optimitzar l'ús dels recursos per a assegurar l'equilibri financer i patrimonial, bàsic per a la viabilitat dels projectes.

Estratègics 2 Gestionar els processos i millorar-los contínuament en termes qualitatius i d'eficiència

3 Implantar una política de gestió de les persones i dels coneixement d'acord amb el model europeu d'excel·lència (EFQM)

4 Desenvolupar una política de personal que afavoreixi la participació, competència, compromís. Reconeixement dels professional

Objectius 1.1 Mantenir els equilibris patrimonials a curt i llarg termini

Operatius 1.2 Mantenir ocupacions >95%

1.3 Generar els recursos que permetin assegurar la viabilitat econòmica i financera per garantir els projectes d'inversió

2.1 Realitzar un pla de Qualitat i mantenir un 90% d'objectius complerts

2.2 Manteniment de l'índex promig de donacions i aconseguir 218,000 bosses de sang en el marc de l'aliança amb el BST

2.3 Incrementar el cost-efectivitat dels processos assistencials amb major coordinació entre nivells i continuïtat d'assistència

3.1 Implementar la missió, i la visió dels centres

3.2 Avaluació EFQM per sistema de qüestionari PERFIL superior entorn als 250 punts.

3.3 Obtenció del certificat de qualitat d'acord amb la norma ISO dins l'aliança amb BST

4.1 Posada en marxa del projecte valors en el marc dels sistema de gestió de l'acompliment

4.2 Desenvolupar els sistemes d'informació per donar suport eficaç al funcionament dels processos

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Resultat del qüestionari PERFIL EFQM OUTPUT Índex 250

2 Obtenció certificat ISO OUTPUT document certificació obtinguda

3 Taxa de mortalitat i morbiditat OUTPUT % 20% - 30%

4 Índex donacions per sessió de col·lecta Resultats sang total/col·lecta 40

5 Nombre de donacions totals de sang Resultats sang total 218.000

6 Compliment dels Object.del Pla Qualitat OUTPUT % 90%

7 Quantitat cursos nova formació INPUT Numèric 7

8 Compliment Pla de trasllat H.Dos de Maig Resultats document 1

 

 

Activitats 1 Implantació del Pla d'acollida, Pla de Formació, de Provisió de places

2 Elaboració i seguiment del Pla Integral d'atenció individualitzada(PAI)

3 Analitzar mensualment els indicadors de qualitat

4 Creació de L'hospital de Dia polivalent, de la unitat de Curta estada, U.Diagnòstic Ràpid

5 Augmentar l'activitat dels processos de diagnòstic amb més demora de llista d'espera

6 Aprovar un Pla de trasllat de H.dos de Maig que redireccioni els fluxos d'atenció als pacients d'acord criteris del CatSalut

7 Donar formació en processos a l'equip directiu, formació específica en recerca, formació en millora als comitès de qualitat

8 Consensuar protocols de coordinació amb altres nivells assistencials

9 Contenció increment de preus consumibles de donació, laboratori i fraccionament

10 Disseny i posada en marxa del sistema de control de gestió de l'aliança estratègica

Recursos TITULATS SUPERIORS  496

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  727

TIT. BATXILLER O SIMILAR  153

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR  699

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   346

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari Integral Codi: 6990

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS

responsable

Missió Oferir serveis en l'àmbit de la salut a la població a la qual fa referència, mitjançant una organització especialitzada

i sota criteris d'eficiència i qualitat, orientada al ciutadà i a la continuïtat assistencial.

Objectius 1 Reformes i construcció d'obra nova per l'ampliació de l'Hospital.

Estratègics 2 Reforçar determinats serveis assistencials.

3 Desenvolupar instruments per afavorir la coordinació assistencial amb els altres proveïdors de serveis del territori.

Objectius 1.1 Construir la primera fase de les obres.

Operatius 1.2 Posar en funcionament l'ampliació de serveis ambulatoris.

2.1 Reorganitzar els serveis assistencials d'acord amb els creixements d'activitat derivats dels increments poblacionals.

3.1 Mantenir el desplegament dels instruments de gestió clínica que permetin la disminució de la variabilitat.

3.2 Desenvolupar el sistema d'informació intern de la Institució.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Acabament obres i equipament (1a fase) Qualitat data 31/12/06

2 Pla funcional àrees en reforma Qualitat data 31/07/06

3 Implantació aplicatiu gestió pacient Qualitat sí/no sí

4 Implantació guies prac. clínica Qualitat Nombre 4

5 Nous protocols Qualitat Nombre 2

 

 

 

 

 

Activitats 1 Concursos i contractació de l'obra i l'equipament

2 Supervisió de la construcció i reforma

3 Desenvolupar els Plans funcionals detallats de les àrees d'ampliació i reforma

4 Implantació dels canvis funcionals derivats de l'ampliació i reforma.

5 Desenvolupament de guies de pràctica clínica, elaborades pels diferents professionals que hi intervenen

6 Desenvolupament del sistema d'informació, tant a nivell conceptual com en la vessant de la seva implantació

Recursos TITULATS SUPERIORS   99

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  125

TIT.BATXILLER O SIMILAR  158

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR  0

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT    17

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Codi: 7000

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

responsable

Missió Amb la construcció del Nou Hospital es vol oferir serveis en l'àmbit de la salut a la població a la qual fa referència,

mitjançant una organització especialitzada i sota criteris d'eficiència i qualitat, orientada al ciutadà i

a la continuïtat assistèncial

Objectius 1 Construir el nou hospital.

Estratègics 2 Assegurar la viabilitat econòmica del projecte.

Objectius 1.1 Seguiment del control financer.

Operatius 1.2 Gestionar els recursos financers.

2.1 Seguiment i avaluació de les obres.

2.2 Vetllar pel compliment dels terminis establerts per la construcció de l'Hospital.

2.3 Gestionar els permisos i les legalitzacions en els terminis oportuns.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Lliurament fases de l'obra i equip.corre Qualitat data 31/12/2006

2 Compliment calendari. Obres Qualitat data Juliol 2006

3 Seguiment dels procés constructiu Qualitat Document Sí

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Compliment dels terminis establerts per a la construcció.

2 Concurs per a l'equipament.

3 Supervisió de la construcció i reforma.

4 Calendarització de les despeses i establiment de les activitats previstes pel CSA.

5 Recerca de les fonts de financiació que assegurin la viabilitat  de les activitats  previstes.

6 Gestió de la llicència d'obres  i d'activitat.

Recursos No hi ha personal adscrit.

Humans

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari de l'Anoia Codi: 7010

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DE MOLLET DEL VALLÈS

responsable

Missió El CSMV és una entitat pública que té com a finalitat oferir una atenció a la salut integral i integrada als ciutadans i

ciutadanes, a les institucions del Baix Vallès i a tots aquells que ho requereixin, donant cobertura a la cartera pública

mitjançant la mobilització de recursos propis i aliens, i garantint en tot moment la consideració a les persones, als

professionals i a la sostenibilitat de les institucions i el medi.

Objectius 1 Assegurar la viabilitat econòmica del projecte i del nou hospital.

Estratègics 2 Potenciar la col·laboració entre el CatSalut, la F.P.H.Mollet i el CSMV en la definició i implantació del pla de transició.

3 Donar seguiment del procés de construcció i equipament del nou hospital.

Objectius 1.1 Pla d'empresa que permeti fer una previsió pressupostària de les activitats del CSMV

Operatius 1.2 Aconseguir finançament per cobrir les despeses derivades de l'obra i la direcció d'obra per a la construcció del nou hospital

2.1 Disposar d'un espai de trobada entre el CatSalut, la F.P.H.Mollet i el CSMV que permeti intercanviar informació i decisions

2.2 Dissenyar les estratègies per facilitar la convergència de la capacitat productiva de l'hospital cap a l'activ. prevista

3.1 Licitar l'adjudicació d'obra per la construcció del nou hospital i donar seguiment al procés de construcció del nou hospital

3.2 Vetllar pel compliment dels terminis de la construcció del nou hospital i la concessió i gestió dels permisos i legalització

3.3 Vetllar perquè l'hospital sigui element de ref.en la implantació de solucions constructives que afavoreixin la sostenibilitat

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Existeix el pla d'empresa Qualitat document sí

2 Disposa fons per iniciar obra Qualitat númeric sí

3 Núm.reunions coord. entre consorciats Qualitat númeric 5

4 Estratègia de converg. product Qualitat document sí

5 Terminis construcció fixats Qualitat data 31/01/2009

6 Llicència activitat obra Qualitat data 31/07/2006

7 Adjudica obra dins terminis Qualitat data 31/07/2006

8 Seguiment procés constructiu Qualitat document sí

9 Projecte de sostenibilitat ambiental Qualitat document sí

 

Activitats 1 Prossecució de les  reunions de seguiment del Pla de transició

2 Calendarització de les despeses i establiment prioritats lligades a les activitats previstes pel CSMV en el propers 5 anys

3 Recerca de les fonts de finançament que assegurin la viabilitat de a les activitats previstes en els propers 5 anys

4 Supervisió de la redacció del projecte executiu

5 Gestió de la disponibilitat de l'aigua,les clavegueres, els vials d'accés, i de la urbanització de l'entorn

6 Consens de les estratègies per implantar una progressiva homogeneïtzació de processos entre l'hospital actual i el nou

7 Cerca del consens en la contractació de personal nou per l'hospital actual

8 Gestió i seguiment dels processos necessaris per a la contractació de l'obra del nou hospital

Recursos TITULATS SUPERIORS   3

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  1

TIT. BATXILLERS O SIMILAR   1

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Codi: 7020

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412

  501

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006

FITXA RESUM DE PROGRAMA



Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, ANOIA I GARRAF

responsable

Missió Garantir la millora en la qualitat de les prestacions i serveis del Laboratori.

Objectius 1 Millorar les prestacions i serveis del Laboratori

Estratègics 2 Equilibrar el resultat econòmic i reduïr progressivament el dèficit acumulat

3 Millorar les condicions socio laborals dels professionals

Objectius 1.1 Augmentar la qualitat preanalítica

Operatius 1.2 Augmentar la qualitat postanalítica

2.1 Augmentat la productivitat interna

2.2 Cercar altres vies d'ingressos d'altres clients que permetin equilibrar compte d'exploció

3.1 Millorar els programes de formació i docència

3.2 Millorar en l'avaluació de riscos laborals

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Núm. proves/núm. professionals OUTPUT prova/persona > 75.000

2 % compliment del pressupost Resultats % > 100%

3 Núm. incidència fase preanalítica OUTPUT incidència < 3%

4 Núm. incidència fase postanalítica OUTPUT incidència < 3%

5 Núm. situacions corregides INPUT item > 3%

6 Hores dedicades formació INPUT hora > 3%

 

 

 

 

Activitats 1 Disminuir les proves subcontractades

2 Ampliar la cartera interna de serveis

3 Fer el seguiment evolutiu del pressupost

4 Posar en marxa un programa de registres de peticions i mostres analítiques

5 Posar en marxa un sistema de visualització de resultats via xarxa informàtica

6 Fer reunions d'avaluació i seguiment del Comité de Seguretat i Salut Mental

7 Dur a terme accions correctores dels problemes prioritaris detectats

8 Realitzar sessions de docència i formació segons el Pla de formació

Recursos TITULATS SUPERIORS        22

Humans TITULATS GRAU MITJÀ       47

TIT. BATXILLER O SIMILAR  12

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR  0

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT   1

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat C.Lab.Interc. Alt Pen.,Anoia i Garraf Codi: 7030

Programa Atenció primària de salut Codi: 411
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Unitat GERÈNCIA DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME

responsable

Missió Degut als continus increments d'activitat, es fa necessària l'adequació dels diferents serveis assistencials a la població

del que és referència, especialment en els serveis de rehabilitació, recuperació funcional i teràpia ocupacional

als pacients ingressats al centre sociosanitari, així com incrementar les mesures de suport a malalts fràgils atesos a

l'hospital d'aguts.

Objectius 1 Millorar la capacitat resolutiva del Consorci Sanitari del Maresme

Estratègics 2 Millorar l'accès de la població de referència als serveis de salut (llistes esp.quirúrgiques, de consultes i exploracions)

3 Millorar el suport dels serveis centrals als serveis assistencials

4 Millorar la qualitat dels serveis de salut proveïts pel C.S.Maresme al C. Sociosanitari de l'Antic H.St.Jaume i H.Mataró

Objectius 1.1 Disposar de la capacitat diagnòstica de l'osteoporosi

Operatius 1.2 Incrementar la capacitat resolutiva de l'ORL en el territori de referència

2.1 Millorar l'accès de la població a la cirurgia major electiva

2.2 Millorar la llista d'espera de TAC, en l'especialitat de pneumologia i d'hematologia

3.1 Millorar l'accès a la informació clínica i l'estudi dels factors pronòstics en diferents tipus de neoplàsies malignes

3.2 Suport a l'increment d'activitat quirúrgica de l'hospital

3.3 Millorar els recursos humans de la UCI i Urgències per tal d'adequar-los a l'increment de les necessitats assistencials

4.1 Millorar les prestacions de rehabilitació i de teràpia ocupacional (TO) a l'Antic H.St Jaume

4.2 Millorar les prestacions de teràpia ocupacional (TO) als malalts aguts atesos a l'H. Mataró

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre d'exploracions OUTPUT Exploracions 1500

2 Inc. nombre I.Q. D'ORL OUTPUT Interv.Quirurg 385

3 Dism.ll.espera pneumoligia/hematologia Resultats temps < 7 dies

4 Reducció temps d'espera 1er visites Resultats temps < 10 dies, el 90%

5 R.temps interconsulta hospitalització Resultats temps < 48 hores

6 N.hist. clín. digitalitzades i depurades Resultats Història clínica 10000

7 N.casos modif. quimioteràpia Resultats QMT 17%

8 Temps resposta urgències N.I i II Resultats temps 80%<2h Nivell I i70%<2h Nivell

9 N. sessions fisioteràpia, teràpia ocupac OUTPUT sessions 20%

10 Grau satisfacció rehabilitació Qualitat % 100%

Activitats 1 Efectuar la inversió d'un densitòmetre amb l'Implementació de 10 h. d'exploracions a la setmana

2 Distribuir electrònicament les imatges i informes

3 Implementar  2 quiròfans setmanals amb 1 ò 2 cirurgians (segons complexitat) i efectuar la inversió del material quirúrgic.

4 Incrementar en 100 el nombre de potencial evocats fets al CSdM i el nombre d'h de consultes ext. 385 primeres i 1.155 segones

5 Incrementar les sessions quirúrg. Mati /Setm i tarda de ginecologia, cir.Vascular,Cir Pediàtrica, Cir.General, maxil·lofacial

6 Increment en el nombre de visites de pneumologia, de consultes externes de seguiment postoperatori

7 Implementar un circuit de criteris eficient pel tracte de les H. Clíniques (selecció, destrucció;digilització,anàlisis,etc)

8 Agilitar els trallats intrahospitalaris de l'àrea d'urgències

9 Establir un protocol d'actuació en els pacients tributaris de fisioteràpia a l'Antic Hospital i establir les funcions

10 Elaborar un grup de caigudes dins de l'hospital de dia

11 Promoure la independencia en les activitats de vida diària dels pacients ingressats

Recursos TITULATS SUPERIORS    308

Humans TITULATS GRAU MITJÀ  438

TIT.BATXILLER O SIMILAR  488

GRADUAT ESCOLAR O SIMILAR  116

CERTIFICAT D'ESCOLARITAT  0

Dept./Secció Servei Català de la Salut

Servei/Entitat Consorci Sanitari del Maresme Codi: 7040

Programa Atenció especialitzada de salut Codi: 412
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Unitat Consorci Promoció Comercial Catalunya

responsable

Missió Executar el Pla de Dinamització del Comerç Urbà en coordinació amb la Direcció General de Comerç

Objectius 1 Millorar l'urbanisme comercial i les estructures comercials col·lectives

Estratègics 2 Potenciar la competitivitat de les empreses, tant a nivell individual com col·lectivament

Objectius 1.1 Divulgar el model de comerç urbà de la petita i mitjana empresa i la seva funció econòmica i social

Operatius 1.2 Promoure millora d'urbanisme comercial,especialment mercats municipals,zones vianants,accessos,aparcaments eixos comer.urbans

1.3 Impulsar els centres comercials urbans a cel obert

2.1 Impulsar la definició de models d'èxit a nivell territorial i la seva implementació

2.2 Impulsar iniciatives d'agrupacions d'empreses

2.3 Fomentar el màxim aprofitament de les noves tecnologies per part de les petites i mitjanes empreses comercials

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Nombre de sol·licituds d'ajut rebudes OUTPUT Expedients 1.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Cooperació amb les Cambres de Comerç per al desenvolupament d'actuacions de suport a l'empresa comercial

2 Campanya de comunicació per a divulgar la importància i la qualitat del model de comerç urbà

3 Convocatòria d'ajuts per a la millora de l'urbanisme comercial

4 Convocatòria d'ajuts per a la dinamització territorial

5 Convocatòria d'ajuts per a la dinamització sectorial

6 Convocatòria d'ajuts per a la creació i consolidació de centrals de compra i marques de canal

7 Convocatòria d'ajuts per suport al creixement i consolidació de petites empreses familiars

8 Convocatòria d'ajuts per a l'aprofitament de les noves tecnologies en el món del comerç

Recursos Titulats superiors: 8

Humans Titulats de grau mitjà: 1

Administratius: 6

Auxiliars: 2

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Consorci Promoció Comercial Catalunya Codi: 7060

Programa Ordenació i promoció comercial Codi: 641
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Unitat Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

responsable

Missió El COPCA cobrirà tot l'espectre de necessitats d'internacionalització del teixit empresarial de Catalunya, proporcionarà

solucions específiques per a qualsevol empresa, adaptades a la seva mida i al seu sector d'activitat, i oferirà solucions per

a totes les fases del procés d'internacionalització, atenent les necessitats tant d'aquelles empreses que encara no han

començat i volen fer el primer pas, com de les que estan implantades a l'exterior i busquen oport. d'inversió o exportació.

Objectius 1 Posicionar Catalunya en el seu entorn econòmic com una de les millors pràctiques en comerç exterior

Estratègics 2 Impulsar una nova generació d'empreses catalanes de caràcter multinacional

3 Desenvolupar polítiques proactives en sectors amb potencial creixement, especialment en l'àmbit dels serveis

4 Fomentar la internacionalització de sectors amenaçats per la competència internacional

5 Consolidar el COPCA com l'instrument cohesionador dels agents de la internacionalització de Catalunya

Objectius 1.1 Capturar potencial exportador en sectors principals

Operatius 1.2 Actuar sobre els models de gestió de l'empresa exportadora

1.3 Potenciar un model de servei personalitzat per a la petita empresa

2.1 Recolzar les empreses amb presència permanent a l'exterior

2.2 Crear instruments de suport a la implantació a l'exterior

3.1 Fomentar clústers estratègics

3.2 Internacionalitzar el sector serveis

4.1 Incidir en els elements internacionals que condicionen la cadena de valor

5.1 Crear l'Observatori de Mercats Exteriors

5.2 Potenciar la xarxa exterior del COPCA

5.3 Reforçar i incrementar la participació dels agents de la internacionalització en base al model de Consorci

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Increment de les exportacions Resultats Percentatge 6%

2 Increment nombre d'empreses export.regul Resultats Empreses 6.000

3 Flux d'inversió global d'IDE Resultats Milions Euros 6.000

4 ncrementar el pes de les export.de serv. Resultats % sobre total 12%

 

 

 

 

 

 

Activitats 1 Implantació de plans estratègics sectorials (internacionalització de clústers empresarials)

2 Incorporació de nous vectors al programa NEI

3 Catalunya B2B, Plataforma en sistema web per a la gestió i promoció internacional de la PIME Catalana.

4 Posar a disposició de les empreses instruments de finançament a la inversió

5 Programa de suport a les marques catalanes a l'exterior

6 Creació d'àrees d'aterratge a l'exterior

7 Impulsar els programes d'internacionalització del sector serveis

8 Programa de Contractació Pública internacional / fons de consultoria internacional

9 Posada en marxa de l'Observatori de Mercats Exteriors

10 Potenciar la xarxa exterior del COPCA i la xarxa d'agències per a la internaciolització

11 Desenvolupament de l'Anella Internacional

12 Reforçar el paper de les entitats membres del COPCA

13 Desenvolupament dels programes de Promoció internacional

Recursos Alts càrrecs 1

Humans Titulats superiors 44

Titulats grau mitjà 36

Administratius 24

Auxiliars 2

Dept./Secció Comerç, Turisme i Consum

Servei/Entitat Consorci Promoció Comercial Catalunya Codi: 7060

Programa Internacional., prom. i foment del comerç exterior Codi: 642
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FITXES RESUM DE PROGRAMES DE LES
FUNDACIONS

Departament
d'adscripció Codi Entitat                                                                                                                

UR 7070 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
UR 7080 Fundació Catalana per a la Recerca (FCR)



Unitat Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)

responsable

Missió Facilitar la informació de les persones al llarg de la vida per tal que cada persona pugui satisfer les seves necessitats

d'aprenentatge, aprofitant el màxim el seu esforç i les potencialitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i

la comunicació (TIC), i constituir una comunitat universitària al servei del coneixement, amb el propòsit de desenvolupar la

creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat.

Objectius 1 Posar els programes en el centre de l'acció docent i impulsar la qualitat, sostenibilitat i innovació i adaptació a l'EEES.

Estratègics 2 Completar el desglossament de la política del professorat i consolidar la nova estructura i rols acadèmics de la Universitat.

3 Créixer a Espanya i Llatinoamèrica, amb la millora de la qualitat de l'oferta docent, integrant els processos de gestió.

4 Disposar dels instruments estratègics per avançar en els objectius i projectes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Objectius 1.1 Assegurar que un mínim del 57% dels estudiants superin més del 70% dels crèdits matriculats el 2006.

Operatius 1.2 Assegurar un nombre mínim de titulats per curs de 1.500 el 2006.

1.3 Assegurar que un mínim del 75% dels estudiants valorin de manera molt bona o bona als consultors el 2006.

2.1 Avaluar un mínim de 70 professors el 2006.

3.1 Incrementar fins a 10.000 el nombre d'estudiants matriculats de fora de Catalunya el 2006.

3.2 Assegurar 78% dels participants dels programes de formació continuada valorin de manera molt bona o bona la formació.

3.3 Destinar una mitjana de 44 hores per persona de formació interna EFQM (European Foundation for Quality Management)

4.1 Elaborar el Pla Estratègic 2006/2010

4.2 Signar el Contracte Programa 2006/2009

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Estudiants que superin + 70% crèdits. OUTPUT % 57%

2 Titulats per curs OUTPUT Nombre 1.500

3 Estudiants valoració molt bona o bona Qualitat % 75%

4 Professors avaluats Qualitat Nombre 70

5 Estudiants matriculats fora Catalunya OUTPUT Nombre 10.000

6 Formació model EFQM Qualitat Hores/persona 44

7 Elaboració pla estratègic 2006-2010 OUTPUT Nombre 1

8 Signatura del Contracte Programa 2006/09 OUTPUT Nombre 1

 

 

Activitats 1 Desenvolupament de les actuacions del Campus Principal.

2 Desenvolupament de les actuacions del Campus Iberoamericà.

Recursos Plantilla coordinació docència: 171 persones (85%)

Humans Plantilla gestió: 343 persones

Plantilla contracte pràctiques: 3 persones

Total: 517 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Fundació Universitat Oberta de Catalunya Codi: 7070

Programa Educació universitària Codi: 422
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Unitat Fundació Universitat Oberta de Catalunya

responsable

Missió Fer avançar la creativitat de les persones i el progrés de la societat, impulsant la recerca especialitzada entorn de la

societat del coneixement, i establint aliances amb les universitats i institucions d'arreu del món que comparteixin objectius

i valors, per tal d'assolir un espai global de coneixement.

Objectius 1 Completar el desglossament de la política del professorat i consolidar la nova estructura i rols acadèmics de la universitat

Estratègics 2 Avançar en la cristal.lització i consolidació dels grups de recerca i dels seus resultats

3 Disposar dels instruments estratègics per avançar en els objectius i projectes de la UOC

Objectius 1.1 Avaluar un mínim de 70 professors

Operatius 1.2 Destinar una mitjana de 44 hores per persona de formació interna EFQM

2.1 Incrementar el volum de recursos en convocatòries competitives en recerca fin a 1,5 milions d'euros

2.2 Incrementar els projectes en convocatòries competitives en recerca fins a 25

3.1 Elaborar el Pla Estratègic 2006/10 de Recerca

3.2 Signar el Contracte Programa 2006/09

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Professors avaluats Qualitat Nombre 70

2 Persones destinades mitjana formac. EFQM INPUT Hores/persona 44

3 Recursos en convocatòries competitives INPUT Milers euros 1.500

4 Projectes en convocatòries competitives OUTPUT Nombre 25

5 Jornades i seminaris recerca OUTPUT Nombre 6

6 Pla estratègic de recerca 2006/10 OUTPUT Nombre 1

7 Signatura Contracte Programa recerca OUTPUT Nombre 1

 

 

 

Activitats 1 Definir indicadors activitat de recerca

2 Consolidar la política d'ajuts a la recerca

3 Caracteritzar tipologies i definir mecanismes que facilitin la consecució de tesis doctorals

4 Reajustar els criteris de captació dels estudiants de doctorat

5 Ajustar l'activitat docent del programa de doctorat al model educatiu de la UOC

6 Seguir l'adaptació del programa de doctorat a l'EEES

7 Facilitar el reflex de les prioritats del POP's en recerca a les àrees temàtiques aprovades pel Consell de Govern

8 Definir i dissenyar el Campus Virtual per a la recerca i desenvolupar les actuacions del Campus Recerca

Recursos Plantilla de coordinació de docència: 4 persones al 100% i 17 persones al 15%

Humans Plantilla de gestió: 22 persones

Plantilla contractes en pràctiques: 22 persones

TOTAL: 65 persones

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Fundació Universitat Oberta de Catalunya Codi: 7070

Programa Societat de la informació i el coneixement Codi: 532
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Unitat Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

responsable

Missió Contribuir de forma destacada en l'articulació del sistema català de recerca i innovació, impulsant iniciatives i propostes

d'abast estratègic. Promoure i donar suport a la recerca i la innovació, i la divulgació dels seus resultats, en el marc del

procés de construcció de l'Espai Europeu del Coneixement. Contribuir perquè Catalunya arribi a situar-se entre les regions

capdevanteres d'Europa en el camp de R+D i la innovació.

Objectius 1 Estimular els processos de transf. de coneixement, afavorint la innovació i explotació dels resultats obtinguts de recerca.

Estratègics 2 Contribuir a potenciar les activitats de suport a la recerca i als investigadors del sistema català de recerca i innovació.

3 Constituir un veritable focus de comunicació científica a Catalunya.

4 Assessorar en polítiques públiques de ciència, tecnologia i informació.

Objectius 1.1 Realitzar un mínim de 4 accions per promoure l'esperit emprenedor el 2006.

Operatius 1.2 Donar suport a la creació d'un mínim de 3 empreses de base tecnològica el 2006.

1.3 Realitzar un mínim de 6 accions per difondre bones pràctiques de transferència de tecnologia el 2006.

2.1 Crear el Node català de suport a la mobilitat dels investigadors i garantir que estigui plenament operatiu el 2006.

2.2 Impulsar la constitució d'un mínim de 3 clústers sectorials el 2006.

2.3 Donar suport a la gestió d'un mínim de 3 projectes europeus el 2006.

3.1 Obtenir un grau de satisfacció dels membres del Consell Català de la Comunicació Científica.

3.2 Obtenir un mínim de 150 impactes en premsa de la celebració de la Setmana de la Ciència a Catalunya el 2006.

3.3 Aconseguir la participació d'un mínim de 250 entitats en la celebració de la Setmana de la Ciència a Catalunya el 2006

4.1 Impulsar la creació d'una unitat per assessorar en polítiques públiques de ciència, tecnologia i innovació.

Indicadors Nom Tipus ind. Unitat Previst 2006

1 Accions promoció esperit emprenedor OUTPUT nombre 4

2 Spin off creades amb accions FCRI OUTPUT nombre 3

3 Accions difusió bones pràctiques OUTPUT nombre 6

4 Operativitat Node català mobilitat OUTPUT % 100%

5 Clústers estratègics impulsats OUTPUT nombre 3

6 Projectes europeus gestionats OUTPUT nombre 3

7 Grau satisfacció membres CCCC (C4) Qualitat nivell alt

8 Impactes en premsa Setmana Ciència OUTPUT nombre 150

9 Entitats participants Setmana Ciència OUTPUT nombre 250

10 Reunions creació unitat assessorament INPUT nombre 5

Activitats 1 Promoure l'esperit emprenedor.

2 Estimular la creació d'empreses de base tecnològica.

3 Difondre bones pràctiques de transferència de tecnologia, Universitat-Empresa.

4 Crear el Node català de suport a la mobilitat dels investigadors.

5 Desenvolupar iniciatives per impulsar els clústers sectorials.

6 Impulsar la participació d'investigadors i empreses en projectes europeus i desenvolupar accions de suport a la seva gestió.

7 Promoure la formació especialitzada en l'àmbit de gestió de R+D i la innovació.

8 Desenvolupar el Consell Català de la Comunicació Científica (C4).

9 Impulsar i coordinar la celebració de la Setmana de la Ciència (SC) a Catalunya.

10 Desenvolupar el dia de la ciència a les Escoles.

11 Portar a terme actuacions i reunions per crear una unitat d'assessorament en polítiques públiques de ciència,tecnolog./innov.

Recursos 35 laborals fixos.

Humans 4 laborals temporals.

Dept./Secció Universitats, Recerca i SI

Servei/Entitat Fundació Catalana per a la Recerca Codi: 7080

Programa Recerca Codi: 571
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