
 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

748 

 

AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 1.Optimitzar l'organització, els recursos i la gestió dels serveis del Departament 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'exercici pressupostari 2015 continua la línia de consolidació de la despesa pressupostària de l'any 2014, i per tant d'un replantejament de les 
programacions realitzades fins a la data, amb una reorientació de les actuacions previstes per mantenir un nivell adequat de prestacions, a través de 
buscar una major eficiència dels serveis i de prioritzar les més importants per aconseguir els objectius previstos. 
La societat ha anat avançant i reclamant una Justícia més propera i transparent, més àgil i més especialitzada per la qual cosa la modernització de 
l'Administració de Justícia és un repte ineludible que cal seguir desenvolupant sense que la situació financera hagi d'impedir aconseguir aquest 
objectiu, el qual revertirà ineludiblement en un millor rendiment de la justícia i, per tant, en una disminució dels costos, tant econòmics com socials. 
Igualment s'han d'impulsar polítiques d'atenció i protecció a les víctimes del delicte, millorar el model d'execució penal en medi obert, potenciar el 
compliment de les mesures penals en la comunitat com a eina econòmica i socialment sostenible i eficaç, impulsar la mediació en l'àmbit del dret 
privat, com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes per a una millora de les relacions socials a Catalunya, desenvolupar el dret civil català i 
promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat civil en l'interès general del país. 
 

Població objectiu: 
Persones usuàries dels serveis públics de les competències exercides pel Departament de justícia. Entitats i empreses col·laboradores amb el 
Departament de Justícia. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
El Departament de Justícia ha ajustat les persones treballadores contractades durant l'any, des dels 16.194 de l'any 2010 als 15.068 de 2013. Atenent 
els efectius que ocupen llocs de treball durant l'any, en l'àmbit de serveis centrals i territorials s'ha aconseguit una reducció del 12% (fins als 1.343 
treballadors de l'any 2013), a l'Administració de Justícia del 7% (fins  als 8.142), als Serveis Penitenciaris del 8% (fins al 4.974) i als centres de justícia 
juvenil del 33% (fins als 629 actuals). Els últims anys, s'han caracteritzat per l'augment de la demanda de serveis del Departament, tant pel nombre 
d'assumptes judicials, per l'aprovació de la reorganització judicial, l'increment de mesures penals alternatives, el creixement de la població 
penitenciària adulta i juvenil i el desenvolupament del dret civil, juntament amb una demanda social que exigeix majors resultats. 
El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una 
assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, però també cal disposar de sistemes 
adients i d'unitats especialitzades per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per 
comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats. 
El repte més important es troba en la gestió d'un pressupost que es redueix i es troba condicionat per la despesa destinada al pagament de drets de 
superfície dels edificis penitenciaris i judicials posats en funcionament els últims anys. En aquest context, s'intenta mantenir uns serveis de qualitat 
amb uns volums d'activitat que en alguns àmbits continuen creixent. 
A la vegada, els edificis vinculats a l'activitat del Departament, requereixen d'unes tasques mínimes de manteniment. Aquestes es caracteritzen per ser 
tasques especialitzades que han de garantir unes prestacions de seguretat i funcionalitat adequades. 
La complexitat i diversitat de l'activitat competencial del Departament de Justícia fa necessària l'avaluació contínua dels seus serveis per adaptar-los a 
les demandes socials i al context pressupostari del moment, vetllant per la legalitat i compliment exigible al servei públic. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic. 

Missió 
Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia en els seus diferents àmbits d'activitat, coordinant l'execució de les seves actuacions, 
a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de noves tecnologies i de nous sistemes 
d'avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb el ciutadà. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Optimitzar i racionalitzar la utilització dels recursos econòmics del Departament de Justícia (OE1.1) 
 1. Augmentar la proporció de factures vinculades a expedients centralitzats 
 2. Utilitzar la comptabilitat analítica per a l'elaboració d'informes, avaluacions econòmiques i la presa de decisions 
 3. Incrementar el percentatge de contractació centralitzada 
· Assolir una gestió eficaç i eficient de l’organització, la informació i el coneixement (OE1.2) 
 1. Incrementar en un 10% el nombre de transaccions d'interoperabilitat 
 2. Elaborar l'inventari de dades obertes i començar la seva implantació a la web del departament 
 3. Auditar 26 fitxers de dades personal i implementar mesures de seguretat organitzatives i tècniques d'acord amb l'ordre de l'any 2013 
 4. Implementar un sistema de dades integrades i robustes de business intelligence del Departament de Justícia 
· Fixar una política de recursos humans per optimitzar i rendibilitzar els llocs de treball (OE1.3) 
 1. Mantenir la prestació del servei sense la incorporació de reforços i mantenint les despeses en substitucions 
 2. Centralitzar la gestió dels diversos col·lectius de personal del Departament de Justícia 
 3. Realitzar els processos de provisió necessaris per a l'obertura del Centre Penitenciari Mas d'Enric 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Índex d'absentisme anual general en l'àmbit de justícia % OE1.3 3,99 4,00 3,50 3,50

2. Taxa de personal de reforç de Justícia % OE1.3 0,88 1,17 1,11 1,10

3. Grau d'execució pressupostària % OE1.1 97,60 89,93 95,00 95,00

4. Evolució de la despesa anual en Justícia per habitant EUR OE1.1 117,13 117,65 102,64 105,00
5. Evolució de les transaccions electròniques 
interadministratives en l'àmbit de Justícia Nombre OE1.2 10.172,00 10.196,00 10.200,00 10.200,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 56.363.964,86
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.993.770,33
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.500,00
6 Inversions reals 20.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 65.390.235,19

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.503
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC 
 

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. Índex d'absentisme SSCC Departament de Justícia % OE1.3 3,20 3,20 3,20 3,20

2. Taxa de temporalitat del personal adscrit al Departament de 
Justícia % OE1.3 18,80 24,85 24,66 22,00

3. Taxa de llocs ocupats per personal fix pendents de provisió 
definitiva % OE1.3 1,66 8,64 8,70 8,00

4. Auditories internes d’adequació normativa i/o seguretat de la 
informació Nombre OE1.2 16,00 16,00 16,00 26,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Impuls i avaluació de les polítiques publiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia 
2. Coordinació del Pla de Govern i pla departamental 
3. Anàlisis organitzatius de l'estructura i funcionament dels diferents àmbits 
4. Actualització de la Relació de Lloc de Treball del Departament i de la provisió de llocs de treball associats 
5. Planificació, execució i seguiment pressupostari 
6. Planificació i Coordinació del pla d'infraestructures 
7. Coordinació en la implantació de les noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes 
8. Coordinació dels processos d'Administració electrònica i interoperabilitat. 
9. Informes d'auditories i d'anàlisis de costos. 

10. Gestió dels expedients del personal i dels procediments administratius que generen 
11. Seguiment dels programes de reducció de l'absentisme del personal del departament 
12. Gestió de les eines de comunicació del departament: web, Internet i xarxes socials i de l'oficina d'atenció al ciutadà. 
13. Gestió dels expedients de contractació i compres 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 56.363.964,86
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.993.770,33
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.500,00
6 Inversions reals 20.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 65.390.235,19

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 1.503
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 3.Enfortir el model responsabilitzador i educatiu de la justícia juvenil i impulsar les mesures de reparació i atenció a les persones 

afectades pel delicte 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'atenció als menors i joves infractors que són posats a disposició dels serveis de justícia juvenil del Departament de Justícia pels jutges i fiscals de 
menors, amb la finalitat de promoure la seva integració i reinserció social i reduir els factors de risc de reincidència. Les intervencions tenen caràcter 
educatiu i responsabilitzador, consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de 
mediació entre el menor i la víctima per intentar resoldre el conflicte, programes de medi obert per donar compliment a les mesures no privatives de 
llibertat en l'entorn familiar i social del menor i jove i programes d'internament per donar compliment a les mesures privatives de llibertat en centres de 
justícia juvenil. 
En l'àmbit de l'atenció de persones implicades en els procediments penals, les intervencions s'orienten a tenir en compte les seves necessitats i 
circumstàncies personals, aportant elements pericials que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les persones implicades rebin l'atenció, 
suport i orientació necessària i alhora facilitar la gestió i coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere 

Població objectiu: 
Població de menors i joves responsables d'infraccions penals en edats compreses entre el 14 anys i el moment de finalització de les mesures judicials 
imposades (normalment per sota dels 23 anys). Persones imputades i penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'any 2013 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 6.013 menors i joves. Des de l'any 2007, quan 
es van atendre 7.654 menors i joves, fins l'actualitat destaca una disminució progressiva de població. Durant l'any 2013, a petició de la fiscalia de 
menors, s'ha obert expedient a 4.056 menors i joves. Tanmateix, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors va 
ser, de 1.731. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar la seva integració social i prevenir la reincidència, es veu necessari especialitzar les 
intervencions diferenciant entre població primària, població multireincident i població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filioparental. 
La primera requereix les mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores. El segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i 
intensives amb la finalitat de reduir el risc i facilitar el seu trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives. En els 
darrers anys s'ha implementat l'ús de sistemes d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY) i programes orientats a la reducció i prevenció del 
risc de reincidència i reinserció. En aquest sentit les intervencions generals del programa s'adreçaran a partir dels factors avaluats i les mesures 
imposades pels òrgans judicials, a donar una atenció més propera al seu entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per 
aquells casos de major risc i per tant més complexes. 
Des del 1996, el Departament de Justícia, disposa de les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), les quals van ser creades en resposta a 
una comprensió del fet delictiu en la que es té en compte als dos agents implicats: víctima i infractor. A partir de les reformes legislatives en matèria de 
violència domèstica i, posteriorment en matèria de violència de gènere les OAVD són, també, punts de coordinació de les Ordres de protecció que 
dicten els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que 
garanteixi la seva protecció i recuperació. En els darrers tres anys s'ha estabilitzat el nombre de persones que han estat ateses a les oficines d'atenció 
a la víctima. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment augmentant el nombre d'actuacions fins a 3,25 per víctima l'any 2013. 
El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució d'assumptes penal a través de l'aplicació de processos 
de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de processos de mediació finalitzats l'any 2013 ha estat al 
voltant del 1.431. L'objectiu està centrat en assolir un augment del nombre de processos de mediació. Pel que fa al programa d'Assessorament Tècnic 
Penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones implicades. El programa 
s'orienta a donar una resposta de qualitat i el menor temps possible perseguint l'objectiu de respondre en un 90% dels casos en menys de 45 dies. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (i modificacions). Llei Orgànica 
35/1995, de suport i assistència a les víctimes. Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desenvolupaments). Llei 
Orgànica 27/2003, (violència domèstica). Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, (violència de gènere). Llei Orgànica 29/2011, de 22 de setembre, 
de víctimes del terrorisme. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei 14/2010, (infància i l'adolescència). 
Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/92/UE, 2011/99/UE i 2012/29/UE. 

Missió 
Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors, mitjançant actuacions i programes de caràcter socioeducatiu i 
responsabilitzador, orientats a reduir els factors de risc dels menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar el factors de protecció de manera que es 
promogui la seva integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en el actes delictius i impulsar actuacions preventives en la 
comunitat. Oferir una atenció individualitzada i reparadora que tingui en compte les necessitats de l'infractor i la víctima i alhora d'aportar elements 
pericials als òrgans judicials, mitjançant programes especialitzats, amb la finalitat comuna de donar una resposta ajustada al principi d'individualització 
a tots els actors implicats en els fets delictius. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors i joves a través de programes adequats a les seves necessitats i als factors de risc 
avaluats, potenciant el model de medi obert en la justícia juvenil i la reintegració a la societat (OE3.1) 
 1. Incrementar fins el 85% la població en mesures de llibertat vigilada que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral 

 2. Mantenir per sobre del 95% la població en mesures d'internament en centre que participa en programes de tractament, formació i/o inserció 
laboral. 

 3. Mantenir per sota del 13% el nombre de menors interns en centres implicats en incidents greus 
· Millorar la intervenció de l'assessorament tècnic, els processos de mediació i reparació i altres solucions extrajudicials en la justícia juvenil (OE3.2) 
 1. Incrementar fins el 85% els informes d'assessorament tècnic de la jurisdicció de menors finalitzats a termini 
 2. Incrementar fins el 80% els programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu 
· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones implicades en els procediments penals: imputades i penades, testimonis i víctimes, amb 
especial atenció a les més vulnerables (OE3.3) 
 1. Mantenir el nombre d'actuacions de les oficines per víctima amb mesures de protecció oficiades. 
 2. Mantenir el nombre d'actuacions per víctima ateses des del programa 
 3. Incrementar fins el 42% el nombre de programes de mediació i reparació penal finalitzats amb un procés de mediació 
 4. Incrementar fins el 78% els informes d'assessorament tècnic penal finalitzats 45 dies o menys. 
· Optimitzar l'organització, els recursos, equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia, a 
través del tractament individualitzat dels menors (OE3.4) 
 1. Mantenir l'ocupació per plaça disponible als centres educatius 
 2. Disminuir els costos d'atenció per menor 
 3. Controlar l'absentisme laboral i impulsar mesures per reduir les incapacitats temporals i les substitucions 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat 
positiu % OE3.2 79,80 86,32 87,50 80,00 85,00

2. Proporció de la població internada dels centres educatius 
amb incidents greus % OE3.1 2,02 13,69 6,50 13,00 6,50

3. Nombre de programes de tractament, formació i/o inserció 
laboral per jove en medi obert Nombre OE3.1 1,85 1,27 1,73 1,74

4. Proporció d'informes d'assessorament tècnic als òrgans de la 
jurisdicció de menors finalitzats a termini % OE3.2 82,20 83,18 87,50 85,00 85,00

5. Menors en programes de justícia juvenil Nombre OE3.1 6.882,00 6.013,00 6.000,00 5.600,00 5.300,00
6. Percentatge de menors i joves internats en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral % OE3.1 99,58 95,00 95,00 96,00

7. Menors i joves sota llibertat vigilada en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral % OE3.1 59,44 88,41 68,00 85,00 85,00

8. Informes d'assessorament penal d'adults finalitzats en menys 
de 45 dies Nombre OE3.2 73,87 94,93 90,00 85,00 90,00

9. Menors i joves en el programa d'avaluació de risc de 
reincidència % OE3.1 58,82 77,05 75,00 80,00 80,00

10. Actuacions per víctima amb ordres de protecció per VIDO Nombre OE3.3 3,02 1,58 3,10 3,15 3,20

11. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil % OE3.4 5,40 4,60 5,00 5,00

12. Mitjana d'actuacions per víctima atesa Nombre OE3.3 3,16 3,25 3,25 3,30
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 17.221.284,98
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.750.563,01
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 250.000,00
6 Inversions reals 20.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 28.241.847,99

 

Llocs de treball pressupostats del programa 370
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Optimitzar l'organització, els recursos, equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia, a 
través del tractament individualitzat dels menors (OE3.4) 
 1. Mantenir l'ocupació per plaça disponible als centres educatius 
 2. Disminuir els costos d'atenció per menor 
 3. Controlar l'absentisme laboral i impulsar mesures per reduir les incapacitats temporals i les substitucions 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Personal dels serveis de Justícia juvenil Nombre OE3.4 378,00 355,00 355,00 355,00

2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil % OE3.4 13,69 18,56  18,50

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaboració i tramitació de les retribucions del personal adscrit a l'àmbit de la justícia juvenil 
2. Relacions sindicals del personal laboral i funcionari 
3. Assessorament en matèria de personal 
4. Control i anàlisi de l'absentisme laboral 
5. Control de les baixes temporals del personal 
6. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball 
7. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 17.221.284,98
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.221.284,98

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 370
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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          : JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferències econòmiques al CEJFE. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 3.451.720,86
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 17.800,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.469.520,86

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


