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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          : JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· 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 

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

1. Personal actiu al servei de l'Administració de justícia Nombre OE2.5 7.267,00 7.382,00 7.300,00 7.300,00

2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de 
Justícia 

% OE2.5 2,00 2,12 2,00 2,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestió de la borsa d'interins per aconseguir personal interí amb més formació i experiència adequada al lloc de treball 
2. Provisió dels llocs de treball de l'oficina judicial segons l'RLT (llocs base i llocs singularitzats) i reordenacions d'efectius
3. Gestió dels concursos de trasllat de personal de l'Administració de justícia 
4. Dotació de personal per a la posada en marxa dels nous òrgans judicials 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 258.696.166,93
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 258.696.166,93

Llocs de treball pressupostats del gestor 7.813


