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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència dels serveis finalistes del Departament de Justícia 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La societat ha anat avançant i reclamant una Administració de justícia adequada a les necessitats del segle XXI, un repte ineludible que cal seguir 
desenvolupant i que revertirà ineludiblement en una major eficiència de la justícia i, per tant, en una disminució dels costos econòmics i 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 mesures penals a la comunitat com una eina econòmicament i social sostenible i eficaç, impulsar la mediació en l'àmbit del dret privat 
com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes, desenvolupar completament el dret civil català i promoure les entitats jurídiques com a instrument 
de participació de la societat civil. 
Continua la línia de consolidació de la despesa pressupostària de l'any 2014. El programa recull l'increment derivat de la concentració de les despeses 
relacionades amb el funcionament dels equipaments, així com la determinació de consolidar una despesa social suficient que permeti atendre les 
necessitats socials bàsiques. Es realitza un plantejament de les programacións realitzades fins a la data, amb una reorientació de les actuacions per 
mantenir un nivell adequat de prestacions de serveis. 

Població objectiu: 
Persones usuàries dels serveis públics competència del Departament de Justícia. Entitats col·laboradores amb el Departament de Justícia. 

Descripció detallada de la necessitat: 

S'ha estabilitzat el procés d'ajust del personal al departament de Justícia que es va iniciar l'any 2010. En l'actualitat el personal actiu se situa de mitjana 
en 13.644 persones per a l'any 2015, de les quals el 54% desenvolupen serveis com a personal de l'Administració de justícia, el 33% com a personal 
dels centres penitenciaris, el 10% a serveis centrals i territorials del Departament, i el 2% als centres educatius de justícia juvenil. En els darrers 5 anys 
s'ha produït una estabilitzcació de la demananda de serveis del Departament. S'han registrat lleugeres reduccions en el nombre d'assumptes judicials 
entrats, en les demandes de mesures penals en la comunitat, en la població penitenciària adulta i jove. Però el grau d'exigència de la societat és major 
i cal orientar l'actuació del Departament a una major eficiència. 
El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el bon 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 d'informació adients i d'unitats especialitzades per generar dades i indicadors que facilitin la presa de decisions i 
la seva comunicació pública. El repte més important es troba en la gestió d'un pressupost condicionat per la despesa destinada al pagament de drets 
de superfícies dels equipaments penitenciaris i judicials posats en funcionament en anys anteriors. En aquest context, s'intenta mantenir uns serveis de 
qualitat i un nivell d'inversió que ens permeti avançar cap a una major eficiència. 

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, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

Missió 
Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia en els seus àmbits competencials, per tal de coordinar 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 la ciutadania. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Planificar i racionalitzar la utilització dels recursos econòmics (OE1.1) 
 1. Incrementar en un 30% els contractes oberts i negociats tramitats dins dels terminis planificats 
 2. Reduir en un 10% el temps de tramitació de les factures 
· Assolir una gestió eficaç i eficient de l'organització, la informació i el coneixement, amb el desplegament de les polítiques actives en matèria de 
transparència (OE1.2) 
 1. Incrementar en  85% els mecanismes de comunicació a través de l'e-valisa i l'e-notum. 
 2. Elaborar el 53% de les cartes de serveis definides pel Departament de Justícia 
· Millorar les condicions de treball dels diversos col·lectius del Departament i adequar els llocs de treball a les necessitats de l'organització (OE1.3) 
 1. Introduir mecanismes de simplificació i millora en 3 procediments de recursos humans 
 2. Reduir en un 10% els terminis de cobertura de necessitats de personal 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Taxa de personal de reforç de Justícia % OE1.3 0,97 1,17 1,10 1,10

2. Contractes oberts i negociats iniciats en termini Nombre OE1.1 16,00 20,00 20,00

3. Comunicacions d'e-valisa i e-notum Nombre OE1.2 127,00  1.350,00 2.500,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 55.682.876,15
2 Despeses corrents de béns i serveis 9.940.901,95
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 30.650,00
6 Inversions reals 536.115,70
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 13.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 66.203.543,80

Llocs de treball pressupostats del programa 1.454
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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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Temps mig de tramitació de les factures Dies OE1.1 44,00 40,00 40,00

2. Percentatge de cartes de serveis definides en el Departament % OE1.2 15,00 30,00 30,00 53,00

3. Termini de cobertura de necessitat de personal Mesos OE1.3 2,00 2,00 1,00 1,00

4. Taxa de llocs ocupats per personal temporal pendents de 
provisió definitiva 

% OE1.3 27,29 28,10  30,00

5. Taxa de temporalitat del personal del Departament en llocs 
estructurals ocupats 

% OE1.2 29,13 30,89  33,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Avaluació de polítiques públiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia 
2. Coordinació de la planificació (Pla de Govern, del Pla departamental i d'altres eines 
3. Anàlisis organitzatives de l'estructura i funcionament dels diferents àmbits 
4. Actualització de la relació de llocs de treball del Departament i de la provisió dels llocs de treball associats 
5. Planificació, execució i seguiment pressupostari 
6. Planificació, coordinació i gestió de les infraestructures del Departament 
7. Coordinació dels processos d'administració electrònica i interoperabilitat 
8. Coordinació en la implantació de noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes 
9. Auditories i anàlisis de costos 

10. Gestió dels expedients de 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 (internet, intranet, xarxes socials i Oficina d'Atenció al Ciutadà) 
13. Gestió dels expedients de contractació i de la facturació 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 55.682.876,15
2 Despeses corrents de béns i serveis 9.940.901,95
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 30.650,00
6 Inversions reals 536.115,70
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 13.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 66.203.543,80

Llocs de treball pressupostats del gestor 1.454
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Adequar l'Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Departament de Justícia exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'Administració de justícia (AJ). Les funcions que desenvolupen l'AJ 
i el Ministeri Fiscal són essencials per a la cohesió social i, per tant, un dels principals reptes dels països desenvolupats. Per millorar la prestació 
d'aquest servei públic, cal disposar d'equipaments, sistemes informàtics i estructures organitzatives adequades a les necessitats del segle XXI, a fi 
d'aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar servei a la ciutadania amb més agilitat, qualitat i eficàcia. 
Cal prioritzar  el desenvolupament de les competències per culminar l'organització judicial de Catalunya, aconseguir els traspassos de recursos 
econòmics i de personal per poder exercir plenes competències. Cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la llengua 
catalana, donar suport a la justícia de pau i garantir el suport dels professionals als òrgans judicials per tal que la ciutadania i les empreses disposin 
d'una justícia de qualitat, més àgil i amb terminis de resolució d'assumptes molt inferiors als actuals. 

Població objectiu: 
Ciutadania (persones físiques i jurídiques) i persones treballadores de l'Administració de justícia. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'AJ a Catalunya està formada per 613 òrgans judicials i una plantilla de 810 jutges/magistrats, 386 fiscals, 632 lletrats de l'AJ, 213 metges forenses i 
7.088 funcionaris dels cossos de gestió, tramitació i auxili judicial, i també per 898 jutjats de pau. El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals 
de Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.237.491 assumptes, que representen el 14,77% del total d'assumptes a nivell de l'Estat espanyol. 
Pel que fa als ciutadans que demanen justícia gratuïta, l'any 2015 el volum d'expedients tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta de 
Catalunya va ser de 159.143 i es van dur a terme 450.806 actuacions, entre advocats i procuradors, finançades per la Generalitat. Per últim, cal seguir 
amb la promoció de l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics i aconseguir-ne la normalització en l'AJ.

Marc regulador del programa:
Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. Decrets de traspassos de mitjans materials i econòmics (1990 i posteriors) i de mitjans personals 
(1996) en l'àmbit de l'Administració de justícia. Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta i modificacions posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la 
legislació processal per a la implantació de l'oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decrets sobre estructura i 
organització de l'oficina judicial a Catalunya. 

Missió 
Millorar el funcionament de l'AJ i el Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies, la implantació del model 
d'oficina judicial i fiscal, la implementació de les noves tecnologies, la dotació de recursos de suport especialitzats i dels recursos econòmics, materials 
i personals adients que permetin aconseguir un servei públic més àgil i eficient proper a la ciutadania i les empreses que s'hi relacionen. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Dissenyar el nou model judicial de Catalunya (OE2.1) 
 1. Reclamar les transferències per ingressos provinents dels dipòsits i consignacions judicials 
· Informatitzar l'Administració de justícia i implantar l'expedient judicial electrònic (OE2.2) 
 1. Arribar al 100% dels jutjats socials amb el mòdul de tramitació d'e-justicia.cat desplegat. 
 2. Desplegar el mòdul informàtic de gestió d'efectes (GEF), en més del 47% dels partits judicials. 
· Desplegar el model organitzatiu d'oficina judicial i adequar la planta judicial (OE2.3) 
 1. Implantar el nou model organitzatiu d'oficina judicial a 4 partits judicials. 
 2. Posar en marxa 6 nous òrgans judicials 
 3. Posar en marxa 1 òrgan judicial al partit judicial de Barcelona 
· Assegurar la tutela judicial efectiva i els drets lingüístics de la ciutadania (OE2.4) 
 1. Resoldre els expedients de justícia gratuïta en un termini inferior als 30 dies establerts legalment 
 2. Implementar el mòdul pràctic a l'Administració de justícia en els cursos de català de nivell C i J 
· Optimitzar els recursos personals i materials al servei de l'Administració de justícia (OE2.5) 
 1. Implementar al 100% la gestió telemàtica de la borsa d'interins 
 2. Adaptar al 100% la relació de llocs de treball dels partits judicials amb implantació de nova oficina judicial 
· Desenvolupar el Pla director d'equipaments judicials 2014-2020 (OE2.6) 
 1. Enderrocar l'edifici judicial de Lluís Companys 
 2. Redactar el projecte de l'edifici de Tortosa i procedir a la seva licitació 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Habitants per jutge Nombre OE2.1 9.829,00 9.269,00 9.200,00 9.200,00

2. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta Nombre OE2.4 462.969,00 450.812,00 450.000,00 450.000,00

3. Index d'absentisme personal Administració de justícia % OE2.5 3,90 4,60 4,50 4,50

4. Habitants per òrgan judicial Nombre OE2.6 12.286,00 12.248,00 12.130,00 12.100,00

5. Jutges per cada 100.000 habitants Nombre OE2.1 10,20 10,80 10,80 10,80

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 258.696.166,93
2 Despeses corrents de béns i serveis 158.354.602,05
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 62.065.189,40
6 Inversions reals 15.164.420,38
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 494.280.378,76

Llocs de treball pressupostats del programa 7.813
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 
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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Superfície construïda en equipaments judicials M2 OE2.6  396.952,06 510.148,57

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió del capítol 2 del pressupost 
2. Gestió de la contractació 
3. Transferències per a inversions en equipaments judicials (més detall a la memòria del programa 211 d'INFRACAT) 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 48.609.912,47
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 77.584,40
6 Inversions reals 15.164.420,38
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 63.851.917,25

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delicte 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
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 pels jutges i fiscals de menors, amb 
la finalitat de promoure'n la integració i reinserció social, i reduir els factors de risc de la 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 i d'assessorament tècnic penal que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les 
persones implicades rebin la informació dels drets previstos en la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte, l'atenció, suport i orientació necessària i 
ajustada, d'igual forma, a les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. D'altra banda, facilitant a les persones implicades 
l'accés i ús dels serveis de justícia restaurativa. 

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

Descripció detallada de la necessitat: 

L'any 2015 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 5.564 menors i joves. Des de l'any 2007, quan 
es van atendre 7.654 menors i joves, fins a l'actualitat destaca una disminució progressiva de la població. Durant l'any 2015, a petició de la Fiscalia de 
Menors, s'ha obert expedient a 3.756 menors i joves. L'any 2015, el nre. processos finalitzats  de mediació i reparació a la víctima ha estat de 1.395 i el 
nre. de programes d'assessorament finalitzats, de 4.433.Tanmateix, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors 
va ser de 1.589. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar-ne la 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 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 reinsidència 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 a l'entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per a aquells 
casos de major risc i, per tant, més complexos. A finals de 2014 es va iniciar el projecte pilot d'atenció a les víctimes de menors infractors; durant el 
2015 els equps tècnics han atès 2.019 víctimes. Des del 1996 el Departaement 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 què es té en compte els dos agents implicats: víctima i infractor. A 
partir de les reformes legislatives en matèria de violència de gènere, les OAVD són, també, punts de coordinació de les ordres de protecció que disten 
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 en garanteixi la 
protecció i recuperació. 
En els darrers dos anys s'ha estabilitzat el nombre de persones que han estat ateses a les OAVD. Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'Estatut de la 
víctima el 2015, s'ha incrementat el nre. persones ateses. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment: el nombre d'actuacions ha 
augmentat fins a 3,27 per víctima l'any 2015. El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució 
d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de 
processos finalitzats l'anys 2015 ha estat de 2.011. L'objectiu se centra a assolir un augment del nre. processos de mediació. Quant 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 i de donar compliment a l'Estatut de la víctima del delicte. El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i ajustada als temps 
marcats en el procediment penal, en la majoria dels programes, i a les necessitats de les persones implicades. 

Marc regulador del programa:
Llei 27/2001, de 31.12, de justícia juvenil. Llei orgànica 10/1995, de 23.11, del Codi penal (i modificacions). Llei orgànica 35/1995, de suport i 
assistència a les víctimes. Llei orgànica 5/200, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desplegaments). Llei orgànica 27/2003 (violència 
domèstica). Llei orgànica 1/2004, de 28.12 (violència de gènere). Llei orgànica 29/2011, de 22.09, de víctimes del terrorisme. Llei 5/2008, de 24/04, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei 14/2010 (infància i adolescència). Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 
2012/29/UE. Llei 4/2015, de l'Estatut de la víctima del delicte. 

Missió 
Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar els factors de protecció 
de manera que se'n promogui la integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en els 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 
aportar elements pericials i d'assessorament tècnic penal 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 
· Estendre el model de justícia restaurativa a les persones menors encausades i millorar l'assessorament tècnic en processos judicials (OE3.1) 
 1. Assolir el 85% d'informes d'assessorament tècnic de menors finalitzats en 30 dies 
 2. Incrementar fins al 80% els programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu 
· Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors per potenciar-ne la reintegració a la societat (OE3.2) 
 1. Incrementar fins al 85% la població de 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 sobre del 75% la població de menors atesos en programes d'internament cautelar i d'internament en centre que són objecte 
d'alta d'una o més avaluacions del risc per part dels centres 

· Incrementar l'atenció i intervenció amb les persones implicades en procediments penals, amb especial cura de les més vulnerables (OE3.3) 
 1. Incrementar fins al 40% el nombre de programes de justícia restaurativa finalitzats amb un procés de mediació 
 2. Mantenir fins al 75% els informes d'assessorament tècnic penal finalitzats en 45 dies o menys 
 3. Mantenir el nombre d'actuacions de les oficines d'atenció a la víctima amb mesures de protecció oficiades 
· Optimitzar l'organització, els recursos, els equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia 
(OE3.4) 
 1. Mantenir la reducció al 2% el percentatge de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat 
positiu 

% OE3.1 82,72 84,71 80,00 80,00

2. Menors en programes de justícia juvenil Nombre OE3.1 5.611,00 5.564,00 5.600,00 5.600,00

3. Percentatge de menors i joves internats en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral 

% OE3.2 100,00 99,52 100,00 95,50

4. Menors i joves sota llibertat vigilada en programes de 
tractament, formació i/o inserció laboral 

% OE3.2 83,31 80,43 85,00 85,00

5. Percentatge d'informes d'assessorament penal d'adults 
finalitzats en menys de 45 dies 

% OE3.3 71,83 77,26  75,00

6. Actuacions per víctima amb ordres de protecció per VIDO i 
EVD

Nombre OE3.3 2,95 3,00 3,15 3,00

7. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil % OE3.4 4,80 5,80 5,00 5,00

8. Mitjana d'actuacions per víctima atesa Nombre OE3.3 3,28 3,27 3,30 3,30

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 16.333.995,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 11.229.381,13
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 677.161,39
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 28.240.537,94

Llocs de treball pressupostats del programa 345
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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, els equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia 
(OE3.4) 
 1. Mantenir la reducció al 2% el percentatge de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Personal dels serveis de Justícia juvenil Nombre OE3.4 343,00 336,00 350,00 350,00

2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil % OE3.4 16,66 18,00 18,00

     

     

     

     

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. Control i anàlisi de l'absentisme laboral i de les baixes laborals 
4. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball 
5. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors 
6. Transferències per a inversions en centres educatius (més informació a la memòria del programa 212 d'INFRACAT) 
7. Control de la gestió i l'ús de l'habilitació 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 16.333.995,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.691.836,82
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 677.161,39
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 24.702.993,63

Llocs de treball pressupostats del gestor 345
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 4.Consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social i el compliment de les mesures penals alternatives 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La resposta que dóna una societat al problema de la delinqüència té una repercussió molt important en el seu nivell de cohesió social i seguretat 
pública. El Govern de la Generalitat és responsable a Catalunya de l'execució de les penes de privació de llibertat i les mesures que es compleixen a la 
comunitst. En matèria d’execució penal, el Govern ha de garantir el compliment efectiu de les penes, en condicions de seguretat i de respecte als drets 
dels penats. 
També ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats com un mitjà per reduir la reincidència en el delicte. 
L'evolució de la societat i de les lleis penals durant l'última dècada ha provocat que Catalunya tingui una de les taxes d'empresonament més altes 
d'Europa (si ho comparem amb l'Europa dels 15) i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de 
criminalitat és inferior a la mitjana europea. 
Actualment quasi la meitat de la població penitenciària és d'origen estranger. Els poders públics han de mantenir la seguretat i condicions de vida 
dignes en les penes de privació de llibertat, motiu pel qual han d'adequar els equipaments penitenciaris a la realitat actual i futura. També han de 
potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país. I cal ampliar i fer més eficients el 
compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social. 

Població objectiu: 
Població major de 18 anys que compleix penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat, d'acord amb les regulacions del Codi penal. 

Descripció detallada de la necessitat: 

A partir de 1984, en què la Generalitat es fa càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de 
referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica. Dins de l'àmbit 
penitenciari, els eixos principals d'aquest model han estat: el manteniment de condiciona de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el 
desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del règim penitenciari, i una orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de 
reintegració social dels interns quan finalitzen la condemna i alhora reforça les condicions de seguretat i baixa conflictivitat dels centres. Els 
coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions que s'adapten al nivell de 
risc de cada intern, aborden de forma individualitzada aquelles necessitats o dèficits que tenen relació directa amb la reincidència i es fan en contextos 
de semi llibertat. 
El nombre de persones empresonades a Catalunya s'ha incrementat en 3.000 des de l'any 2000. Durant aquests anys s'han creat 2.650 places a nous 
equipaments que han estat insuficients per cobrir l'augment de la població i ha sorgit la necessitat de tancar alguns dels equipaments ja obsolets. 
Quasi la meitat dels interns (43,5%) són estrangers, dels quals el 30-40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població 
en règim obert ha estat entre 26 i 21% dels interns i internes classificats, i en llibertat condicional, un 12% de la població penada. Les prioritats actuals i 
futures són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a seguretat i reinserció; 
potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració a l'Estat espanyol o Catalunya; millorar els 
procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, en concordança amb l'anterior, 
ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional. 
El Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els 
models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han fet reformes amb el propòsit de reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment 
els de violència de gènere i seguretat del trànsit. Com a resultat, s'ha produït un augment de les demandes d'execució d'MPC de 661 l'any 2001 fins a 
les 11.000 dels 2015, havent assolit el punt màxim l'any 2010, amb 17.319 penes i mesures. Totes aquestes mesures, producte de modificacions 
legals de les Corts espanyoles, s'han implementat sense cap transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat. 
Per aquest motiu, fins al 2010 la prioritat ha estat atendre la totalitat de les demandes dintre del període legal de compliments. A partir de la darrera 
reforma legal de desembre de 2010, s'ha produït un descens moderat en les demandes. Això ha permès reorientar els objectius cap a la reducció de la 
llista i temps d'espera fins a l'inici de l'execució de les mesures adreçades a la població amb problemes de salut mental i autors de delictes violents, i 
introduir mecanismes de detecció i gestió del risc associat als perfils penals més complexos. 

Marc regulador del programa:
Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, d'aprovació del Reglament penitenciari. Decret 
329/2006, de 5 de setembre, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. llei orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi penal, i modificacions posteriors. Reial decret 690/1996, de 26 d'abril (840/2011, de 17 de juny), que estableix les 
circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana. 

Missió 
L'execució de les penes de privació de llibertat i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets de la 
persona penada no limitats per la sentència, i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social de la persona penada i 
prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar els mecanismes de transició presó-comunitat mitjançant la intervenció comunitària i la col·laboració amb les entitats del tercer sector, per tal 
de potenciar el medi obert (OE4.1) 
 1. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats 
 2. Mantenir per sobre del 12% el nombre de persones en llibertat condicional sobre el total de la població 
 3. Mantenir per sobre de 90 el nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns 
· Potenciar el model d'execució penal català amb el manteniment d'un clima de convivència ordenada, per tal d'afavorir la reinserció de les persones 
internes al seu lloc de residència (OE4.2) 
 1. Mantenir per sobre del 80% el percentatge de població classificada amb Programa individual de tractament aprovat 
 2. Mantenir per sobre del 80% el nombre d'interns participants en programes de rehabilitació en relació amb la població 
· Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3) 
 1. Remodelar l'edifici de salut mental del CP Brians 2 
 2. Dur a terme el reforç estructural i de les esquerdes del PHPT 
 3. Adequar la instal·lació de baixa tensió al CP Brians 1 
· Optimitzar la gestió dels recursos humans i materials dels serveis penitenciaris, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació i comunicació 
(OE4.4) 
 1. Assolir la tramitació del 100% de les subvencions per via telemàtica 
 2. Assolir una taxa d'absentisme laboral per incapacitat temporal inferior al 6% 
 3. Reduir el personal interí dels serveis penitenciaris en un 25% 
· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones penades a una mesura penal alternativa (OE4.5) 
 1. Mantenir per sota del 50% el nombre de mesures penals en la comunitat pendents d'inici 
 2. Mantenir una ocupació mitjana de 7.000 mesures penals en la comunitat en execució 
· Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6) 
 1. Mantenir l'ocupació de la població interna per sobre de les 4.000 persones 
 2. Mantenir la formació de la població interna per sobre de les 3.000 persones 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Proporció de població interna en tercer grau % OE4.2 22,19 21,30 24,00 24,00

2. Població atesa en centres penitenciaris Nombre OE4.3 9.294,00 8.810,00 8.800,00 8.800,00

3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes % OE4.3 8,95 9,30 12,00 12,00

4. Mitjana de mesures penals alternatives en execució durant el 
període 

Nombre OE4.5 7.253,00 7.292,00 6.800,00 7.000,00

5. Proporció de persones internes en llibertat condicional % OE4.2 11,52 12,00 12,50 12,50

6. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris % OE4.4 4,40 4,33 4,20 4,20

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 239.352.652,88
2 Despeses corrents de béns i serveis 142.539.186,96
3 Despeses financeres 81.732,48
4 Transferències corrents 15.334.448,00
6 Inversions reals 4.742.292,36
7 Transferències de capital 214.316,65
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 402.264.629,33

Llocs de treball pressupostats del programa 5.311
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3) 
 1. Remodelar l'edifici de salut mental del CP Brians 2 
 2. Dur a terme el reforç estructural i de les esquerdes del PHPT 
 3. Adequar la instal·lació de baixa tensió al CP Brians 1 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Superfície construïda en equipaments penitenciaris M2 OE4.3  574.261,26 583.125,56

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió del capítol 2 del pressupost relacionat amb el manteniment dels edificis 
2. Gestió de la contractació relacionada amb els serveis transversals (vigilància i neteja) 
3. Transferències per a inversions en centres penitenciaris (més informació a la memòria del programa 213 d'INFRACAT) 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 23.524.493,63
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 391.160,00
6 Inversions reals 3.940.882,22
7 Transferències de capital 214.316,65
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 28.070.852,50

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 5.Desenvolupar el dret civil de Catalunya, els mitjans alternatius de resolució de conflictes i el bon govern de les entitats 

jurídiques

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Per assumir les competències exclusives en matèria de dret civil català, reconegudes per l'Estatut, es continua l'Elaboració del Llibre VI, que 
completarà el Codi civil de Catalunya, així com els treballs de revisió, harmonització i desenvolupament. Les entitats sense ànim de lucre han 
esdevingut actors econòmics primordials per a la resolució dels desequilibris i alguns dels reptes de l'actual situació econòmica. Aquest potencial de 
creixement ha estat reconegut per diversos òrgans de la UE, cosa que requereix d'una revisió constant de la normativa vigent, dels processos 
registrals i de l'actuació de l'Administració. La mediació facilita la resolució dels conflictes sense recórrer a l'autoritat judicial; l'ampliació del concepte i 
finalitat de la mediació implica un nou plantejament d'implantació i difusió. L'exercici de la competència exclusiva en matèria de règim dels recursos 
sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'han d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya comporta una activitat de la generalitat en aquest sentit. L'aplicació de la Llei 19/2014, de 29.12, de transparència, i la 
regulació dels grups d'interès han comportat l'exercici de noves funcions envers les entitats sense ànim de lucre inscrites en els registres que gestiona 
el Departament, així com la gestió d'un nou registre. L'exercici de les competències en matèria d'accés a les professions d'advocat i procurador i també 
en l'àmbit dels registres i del notariat. 

Població objectiu: 
Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions) i grups d'interès. Els usuaris dels serveis de 
mediació (ciutadans en situació de conflicte familiar o civil que volen solucions i evitar la via judicial). 
Tota la societat civil destinatària de les normes reguladores del dret civil català i els professionals del dret. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Atesa la incidència que les entitats sense ànim de lucre tenen des de la perspectiva de la reactivació econòmica i, especialment, en el sector serveis i 
en compliment del marc normatiu aplicable a aquestes entitats, és prioritari per a l'Administració vetllar pel compliment de les disposicions legals i els 
estatuts i exercir les funcions que la legislació vigent li atribueix en matèria d'inspecció, a més de potenciar el bon govern d'aquestes entitats. Segons 
les dades dels registres que gestiona la Direcció general de dret i d'Entitats jurídiques, hi ha inscrites 2.958 fundacions, 808 federacions, 65.841 
associacions, 128 col·legis professionals, 17 consells de col·legis professionals i 12 acadèmies. La llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit 
del dret privat, va estendre la mediació com a resolució de conflictes a tots els àmbits en què interactuen tots els ciutadans, tant en matèria de família 
com en matèria de dret civil. Aquesta llei amplia els supòsits de mediació familiar i va introduir com a novetat la mediació civil per gestionar els 
conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat Això va donar lloc a un progressiu increment de les sol·licituds de 
mediació tant en matèria de família com en matèries civils (l'any 2012, 3.139; l'any 2013 de 3.097, amb una previsió per al 2014 de 3.450 i per a l'any 
2015 de 3.967); tanmateix, cal continuar i incrementar els esforços destinats a donar difusió de la mediació, per potenciar-ne el coneixement i l'ús, a fi 
d'estendre la mediació a nous àmbits sectorials mitjançant l'enfortiment de la col·laboració institucional entre les diferents administracions. Així mateix, 
s'ha de continuar impulsant la mediació com a una eina de treball que permeti descarregar els òrgans judicials d'assumptes que es poden resoldre 
amb aquest sistema que comporta un estalvi de costos, tant personals com patrimonials. 
Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/, de 28 d'abril, s'han d'interposar davant la Direcció General de 
Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, la qual, per a la seva resolució, és assessorada per una comissió nomenada a aquest efecte. L'any 2011 
es van gestionar 20 recursos; 12 l'any 2013; 13 l'any 2014, i 15 l'any 2015. La culminació del procés codificador comporta la continuació dels treballs 
per arribar a completar el Codi civil de Catalunya. Es continua amb la revisió d'alguns dels llibres per adequar-los a les actuals necessitats de la 
societat catalana. N'és l'encarregada la Comissió de Codificació de Catalunya, amb les seves seccions respectives, que treballen els testos legals que 
posteriorment el Govern presenta al Parlament per a la seva aprovació. L'aplicació i desplegament de la llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la regulació vigent dels grups d'interès dins l'ordenament jurídic català ha comportat l'exercici de funcions de registre, 
control i fiscalització per a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública com també als grups d'interès. El nou marc normatiu ha creat un 
registre de grups d'interès adscrit al Departament de Justícia. 

Marc regulador del programa:
Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. llei 4/2008, del Llibre III Cc Catalunya i Llei 7/2012 (de modificació). Llei 21/2014, del Protectorat de 
les fundacions [...]. Llei 7/2006, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. Llei 5/2009, dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagi d'incloure en registres. Lleis que conformen els llibres I, II, III, IV i V del 
Codi civil. Llei 19/2014, de transparència [...]. Decret 171/2015,sobre el registre de grups d'interès. llei 34/2006, sobre l'accés a ales professions 
d'advocat i procurador. RD 775/2011, d'aprovació del Reglament de la Llei 34/2006. 

Missió 
1. Vetllar per la promoció de les entitats sense ànim de lucre a Catalunya amb la modificació del marc legal i l'exercici de les competències que 
permetin agilitar-ne el funcionament (registres, notariat, etc.). 2. Potenciar la mediació com a eina de gestió i resolució de conflictes, ampliant-ne 
l'aplicació intrajudicial i extrajudicial, com també a altres àmbits. 3. Desenvolupar i adaptar el dret català en totes les seves especificitats per adequar-lo 
a la realitat social i revisar la normativa vigent. 4. 
Desplegar la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèries competència del Departament de Justícia. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar i actualitzar el dret civil català per adequar-lo a la societat actual (OE5.1) 
 1. Completar al 100% la tramitació del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya 
 2. Completar al 100% la tramitació de la Llei de voluntat digital 
 3. Superar el 50% de la tramitació de la Llei d'harmonització final del Codi civil de Catalunya 
· Potenciar la cultura dels sistemes extrajudicials de gestió dels conflictes i millorar-ne la regulació (OE5.2) 
 1. Incrementar el nombre de derivacions judicials en un 10% 
 2. Superar el 70% de sol·licituds de mediació iniciades respecte dels expedients gestionats 
· Desplegar la legislació de transparència en matèria d'entitats jurídiques i grups d'interès (OE5.3) 
 1. Incrementar 10 vegades el nombre de grups inscrits al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya 
 2. Incrementar en un 100% les comunicacions de transparència per part de les entitats jurídiques 
· Enfortir el teixit de les entitats jurídiques, promovent una actuació eficaç i eficient (OE5.4) 
 1. Posar en funcionament el servei d'inspecció a fundacions i associacions declarades d'utilitat pública 
 2. Incrementar en un 25% la presentació dels comptes de les fundacions que incompleixen aquest deure 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat Nombre OE5.2 3.572,00 3.638,00 3.900,00 3.900,00

2. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat per derivació 
judicial

Nombre OE5.2 1.013,00 1.021,00 1.300,00 1.300,00

3. Concursos de notaries i registres convocats Nombre OE5.4   7,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 349.199,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 445.356,00
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 794.555,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques 
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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Grau d'execució de de la despesa corrent de capítol 2 % OE5.3   100,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió de la despesa corrent 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 40.413,90
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 40.413,90

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 6.Potenciar la formació, recerca i internacionalització en les matèries competencials 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. Una bona part de les estratègies per assolir aquests objectius passen per enfortir les capacitats dels empleats i aconseguir que 
siguin el coneixement i la iniciativa del personal els motors per a la transformació de les organitzacions. 
Per definir i acompanyar aquests 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 al CEJFE de tres àmbits professionals diferents, 
l'àmbit penitenciari, el 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 dels serveis penitenciaris i justícia juvenil. Professionals de l'Administració de justícia. Directius, comandaments i professionals no 
inclosos en els apartats anteriors. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La societat evoluciona, es generen noves demandes socials, es modifiquen els marcs legislatius i els sistemes de gestió i administració progressen i 
disposen d'innovacions que poden generar noves eficiències en les tasques diàries del personal que treballa al Departament de Justícia. Per aquesta 
raó cal mantenir plenament format i actualitzat el personal, segons el seu àmbit d'especialització, i oferir plans formatius innovadors i connectats amb 
l'evolució de l'entorn. 
En aquest sentit el paper del CEJFE és de canalitzar aquesta evolució i donar resposta a les necessitats de generació de coneixement, mitjançant la 
recerca i la internacionalització de les seves activitats i, alhora, oferir formació en aquelles matèries que són competència del Departament de Justícia, 
entre les quals destaca: 
- En l'àmbit de la 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. 
- En l'àmbit de l'Administració de justícia: formació per implantar la nova oficina judicial; noves aplicacions informàtiques per a magistrats, jutges, fiscals 
i lletrats de l'Administració de justícia; català i preparació d'opositors a carrera judicial i fiscal, dels lletrats de l'Administració de justícia i dels cossos de 
suport a l'Administració de justícia. 
- En l'àmbit dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil: manteniment del pla de formació de competències dels col·lectius d'execució penal, plans 
específics de recerca pròpia sobre temes clau que tinguin un impacte real en la millora dels serveis. 

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 171/207, 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 repercuteixin en la millora de la qualitat de la informació i afavoreixin la progressió dels personal vers els nous reptes plantejats en 
l'àmbit de la justícia. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure activitats i programes de formació en els àmbits del Departament (OE6.1) 
 1. Superar els 16.000 alumnes participants en les activitats del CEJFE 
 2. Superar les 950 activitats anuals 
· Fomentar la recerca en els àmbits del Departament (OE6.2) 
 1. Superar les 15 recerques anuals 
 2. Assolir les 4 sessions de recerca anuals 
· Generar i difondre el coneixement en les matèries del Departament (OE6.3) 
 1. Assolir l'edició de 13 publicacions anuals 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Alumnes participants en les activitats del CEJFE Nombre OE6.1 19.668,00 16.278,00 14.000,00 14.000,00

2. Butlletins editats pel CEJFE Nombre OE6.3 7,00 7,00 7,00 7,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.907.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.776.522,86
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 186.960,00
6 Inversions reals 8.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.882.282,86

Llocs de treball pressupostats del programa 45
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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. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Grau d'execució de la transferència del Departament al 
CEJFE

% OE6.1   100,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència econòmica per a despeses corrents del CEJFE (més informació a la memòria del programa 215 del 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 3.746.284,86
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 8.800,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.755.084,86

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


