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SECCIÓ                          : Comissió Jurídica Assessora 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
 
Pla de Govern:   
Pla Departamental:  

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La necessitat ve donada pel mandat legal i estatutari de l’alt assessorament al Govern de la Generalitat i a les administracions públiques catalanes 

Població objectiu: 
El programa afecta de manera directa el Govern i les administracions públiques catalanes i, de manera indirecta, la ciutadania en general. 

Descripció detallada de la necessitat: 
D'una banda, l'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, i el seu desplegament, incideix en l'activitat normativa i legislativa que afecta la 
legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques 
catalanes. 
D'una altra, les previsions legals (per exemple, Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, Llei 26/2010, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic; entre d'altres normes) fixen 
la perceptivitat de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en determinats procediments administratius. 
Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional d'aquest òrgan consultiu del Govern atès el seu caràcter d'òrgan estatutari. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora Decret 69/2006, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de 
la Comissió Jurídica Assessora 

Missió 
Garantir la legalitat de l'actuació del Govern i de les administracions públiques de Catalunya, per tal d'augmentar la seguretat jurídica de tots els 
ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques, mitjançant l'emissió de dictàmens i 
l'exercici de la funció consultiva. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva (OE1.1) 

 
1. Incrementar el nivell d’elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva, per tal d’assolir la màxima adhesió en les resolucions i en les 

normes aprovades per les administracions públiques. 
 2. Optimitzar els procediments interns d’emissió de dictàmens, mitjançant l’estudi i l’anàlisi dels circuïts i processos interns 

 
3. Consolidar el nou sistema de gestió d’informació (SICJA), com a eina de treball transversal dels membres i del personal de la Comissió, per 

a millorar l’eficiència en la missió atribuïda a l´òrgan. 
 4. Consolidar i millorar el sistema de publicació dels dictàmens mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya 
· Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora (OE1.2) 

 
1. Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l’activitat consultiva i doctrinal a les 

administracions publiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat 
 2. Incrementar les activitats de col•laboració amb altres instàncies jurídiques i administratives. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre total intervencions membres CJA Nombre 1 2700 2700 2700 2700

2. Nombre de dictàmens emesos Nombre 1 446 397 400 400

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.464.324,25
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.370.100,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 23.000,00
6 Inversions reals 6.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.866.424,25
 

Llocs de treball pressupostats del programa 29
 


