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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 6.Potenciar la formació, la investigació i la innovació en els àmbits del Departament de Justícia 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Les organitzacions públiques requereixen millores en l'eficiència i en la qualitat dels serveis prestats, en un marc de contenció pressupostària i de 
recursos escassos. Bona part de les estratègies per assolir aquests objectius passen per enfortir les capacitats dels empleats i aconseguir que sigui el 
coneixement i la iniciativa del personal els motors per a la transformació de les organitzacions. 
Per definir i acompanyar aquesta estratègia, el Departament de Justícia compta amb un centre de formació propi, el Centre d'Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE), que posa en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi del Departament i dels 
seus professionals, i per incidir en una actualització permanent d'aquest coneixement. L'existència en el CEJFE de tres àmbits professionals diferents 
de l'àmbit penitenciari, del de justícia i el general, amb un elevat nivell d'exigència quant a l'actualització (canvis normatius freqüents, noves demandes 
i requeriments, etc), fa que la formació sigui una peça clau per aconseguir els objectius departamentals. 
 

Població objectiu: 
Professionals de serveis penitenciaris i justícia juvenil, de l'Administració de justícia i directius, comandaments i professionals no inclosos als apartats 
anteriors. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Un dels reptes més importants que han d'afrontar les societats avançades és el referit a la justícia, tant en la seva vessant normativa (noves demandes 
socials que modifiquen contínuament el marc legal) com en la seva administració, gestió i execució, etc., que cada vegada és més complexa. Per 
assolir aquests objectius cal mantenir plenament format i actualitzat el personal que s'hi dedica. En aquets sentit, i depenent del seu àmbit 
d'especialització, s'han d'oferir plans formatius innovadors i connectats amb les noves necessitats detectades. 
Per al 2015, el CEJFE preveu desenvolupar actuacions formatives per cobrir les següents necessitats: 
- En l'àmbit de l'administració de justícia: formació per implantar la nova oficina judicial; noves aplicacions informàtics per a magistrats, jutges, fiscals i 
secretaris judicials; català i preparació d'opositors a carrera judicial i fiscal i secretaris judicials (torn lliure), secretaris judicials (promoció interna) i cos 
de gestió (promoció interna). 
- En l'àmbit dels serveis penitenciaris i justícia juvenil: manteniment del pla de formació de competències dels col·lectius d'execució penal; plans 
específics de recerca pròpia sobre temes claus que tinguin un impacte real en la millora dels serveis. 
- En l'àmbit de formació directiva, general i en xarxa: capacitació en les noves formes de gestió per a comandaments i directius del Departament; 
actualització permanent en les TIC i Internet; posar en marxa estratègies de treball i aprenentatge en xarxa i col·laborativa. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del CEJFE, modificada parcialment per la Llei 8/2000, de 19 de juny. Decret 171/2007, de 31 de juliol, de 
reestructuració del CEJFE 

Missió 
Millorar la qualificació professional del personal de l'àmbit de la justícia mitjançant activitats de recerca, noves accions formatives i la consolidació de 
programes que repercuteixen a millorar la qualitat de la formació i afavoreixin la progressió del personal vers els nous reptes plantejats en l'àmbit de la 
Justícia. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació general, directiva i en xarxa en l'àmbit del Departament de Justícia (OE6.1) 
 1. Mantenir el nombre d'hores de formació i/o d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit del Departament de Justícia 
 2. Mantenir el nombre d'accions formatives realitzades en l'àmbit del Departament de Justícia 
· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil (OE6.2) 
 1. Mantenir el nombre d'activitats de recerca i d'investigació en de l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil 
 2. Mantenir el nombre d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit de l'Execució Penal 
· Promoure i desenvolupar activitats i programes de formació per al personal de l'àmbit de l'Administració de justícia (OE6.3) 
 1. Mantenir el nombre d'alumnes participants en les activitats en l'àmbit de l'Administració de justícia 
 2. Mantenir el nombre d'accions formatives realitzades en l'àmbit de l'Administració de justícia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'alumnes participants en els cursos del Centre 
d'Estudis Nombre OE6.1 14.695,00 17.024,00 12.325,00 10.476,00 8.905,00

2. Alumnes en l'àmbit de l'Administració de justícia Nombre OE6.3 4.246,00 6.637,00 4.243,00 3.607,00 3.066,00

3. Alumnes en l'àmbit penitenciari i de justícia juvenil Nombre OE6.2 5.272,00 5.243,00 1.955,00 1.662,00 1.413,00

4. Accions formatives realitzades pel CEJFE Nombre OE6.1 637,00 748,00 533,00 453,00 385,00

5. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE Nombre OE6.2 15,00 4,00 17,00 14,00 14,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 1.908.425,11
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.488.993,75
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 178.500,00
6 Inversions reals 17.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.596.718,86

 

Llocs de treball pressupostats del programa 46
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Subsector: EAA 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Variació anual d'alumnes participants en els cursos del 
CEJFE % OE6.1 23,00 -15,00 -15,00

2. Alumnes de nous programes formatius, general i directiva de 
l'àmbit de la Justícia Nombre OE6.1 4.134,00 5.144,00 3.514,00 2.987,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Programa Compartim per a les comunitats de pràctica en els col·lectius professionals del DJ i sessions web. 
2. Jornades d'intercanvi de bones pràctiques i organització d'espais professionals d'actualització. 
3. Programa de reforçament estratègic de la formació a distància adaptat a les disponibilitats de temps i desplaçaments del personal. 
4. Programa de formació i mediació per a tots els àmbits (civil i penal) i actors implicats. 
5. Programa de formació directiva del Departament. 
6. Progr. de formació per competències en l'àmbit penitenciari i de JJ, segons col·lectius de professionals i destinacions de treball. 
7. Programa formatiu d'acollida on-line i presencial basat en perfils competencials. 
8. Programa 2015 de formació específica d'acord amb les noves tasques assignades al personal al servei de l'AJ. 
9. Programa 2015 de formació per a magistrats, jutges, fiscals i secretaris judicials. 

10. Impuls de la recerca i difondre'n els resultats en el web, jornades, conferències, universitats a nivell estatal i internacional. 
11. Publicació de les activitats de recerca dels quadrimestres per mitjà de la newsletter de la Unitat d'Investigació 
12. Beques i ajuts en l'àmbit de justícia. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 1.908.425,11
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.488.993,75
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 178.500,00
6 Inversions reals 17.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.596.718,86

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 46
 




