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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia 
 
Pla de Govern:  3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida 
Pla Departamental: 6.Potenciar la formació, recerca i internacionalització en les matèries competencials dels Departament de Justícia 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Des de la consideració de la justícia com un instrument fonamental per assolir la cohesió social i garantir la seguretat jurídica, i des de la perspectiva 
d'una administració moderna amb capacitat transformadora, actualitzada, feminista i digital, es requereixen serveis de qualitat, eficients i que incorporin 
el valor públic en les seves actuacions. 
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). Aquest instrument permet posar en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi 
del Departament i dels professionals del món de la Justícia. La recerca i la colꞏlaboració amb d'altres centres i institucions nacionals i internacionals 
són també una peça clau pel desenvolupament i millora de l'organització i de la projecció externa. La posada en marxa de l'Observatori Català de la 
Justícia en Matèria de Violència Masclista, impulsarà el coneixement, la recerca i la reflexió en el marc de l'Administració de justícia i de l'execució 
penal, per sumar amb altres institucions i agents socials, des de la visió compartida d'una política integral efectiva en l'abordatge del problema. 
 

Població objectiu: 
Professionals de l'àmbit de l'execució penal i l'atenció a la víctima; Professionals de l'Administració de justícia; Directius, comandaments i professionals 
de l'administració que desenvolupen polítiques en l'àmbit de la justícia; Colꞏlectius vinculats que des de la reflexió i la participació en jornades, debats i 
recerques aporten coneixement i impulsen accions de millora 

Descripció detallada de la necessitat: 
La societat evoluciona, es generen noves demandes socials, es modifiquen els marcs legislatius, els sistemes de gestió i administració progressen i es 
disposen d'innovacions que poden generar noves eficiències en les tasques diàries dels professionals vinculats a la justícia. Per aquesta raó cal vetllar 
pel desenvolupament d'aquests professionals i actualitzar coneixements i competències segons el seu àmbit d'especialització. 
En aquest sentit, el paper del CEJFE és el de canalitzar aquesta necessitat, mitjançant la formació, la recerca i la innovació en aquelles matèries que 
són competència del Departament de Justícia que s'han estructurat en els àmbits següents: 
- Formació directiva general: s'ha de capacitar en les noves formes de gestió i direcció als comandaments i directius del Departament, cal una 
actualització permanent en les competències digitals, es vetlla per la integració de les noves estratègies i metodologies de treball i es gestiona 
l'aprenentatge colꞏlaboratiu i en xarxa. 
- Administració de justícia: cal donar suport a la seva modernització a través de l'acompanyament formatiu en la implementació de nou model 
organitzatiu d'oficina judicial i en les noves aplicacions informàtiques. També es vol contribuir a la reducció de l'excessiva mobilitat del personal, 
mitjançant cursos de preparació d'oposicions a cossos superiors de l'administració de justícia, pràctiques d'alumnes de dret a les oficines judicials i 
guies informatives per a futurs opositors. Alhora es formen els docents del cicle formatiu de grau mitjà de l'àmbit jurídic i es disposa d'un nou programa 
formatiu per als professionals de les borses d'interins per tal de facilitar-ne la incorporació al lloc de treball. 
En aquest mateix àmbit, el CEJFE vol ser un lloc de trobada per a jutges, fiscals, lletrats i altres operadors jurídics, i vol fomentar la creació d'espais de 
debat i reflexió, a través de fòrums, jornades, congressos, conferències, grups de treball i d'altres formats de trobada. 
- Execució penal: cal continuar millorant els plans que acompanyen els sistemes de selecció i promoció del personal, la formació per competències 
dels seus colꞏlectius, els programes especialitzats i singularitzats per a l'especialització en el lloc de treball i els plans de formació i recerca que 
acompanyen els projectes estratègics de les direccions generals. 
- Mediació i sistemes alternatius de resolució de conflictes: cal donar suport a través de formació específica i foment de la recerca a les activitats en 
aquest àmbit i, en especial, a les necessitats del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
- Recerca i innovació: cal mantenir l'impuls a la recerca, com mètode de detecció, avaluació i millora dels serveis, i també cal la traslació d'aquest 
coneixement als propis serveis mitjançant l'impuls de la innovació permanent i a la gestió del coneixement. 
- Violència masclista: a través de l'Observatori Català de la Justícia en Matèria de Violència Masclista es vol ampliar el coneixement, aprofundir en el 
fenomen i identificar instruments que puguin ser útil en el seu abordatge. 
- Dret Civil Català: cal ampliar i difondre el coneixement i el desenvolupament d'aquesta eina pròpia de la societat catalana. 
 

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 125/2017, de 25 de juliol, de 
reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia; 
Acord GOV/28/2019, d'11 de febrer, pel qual es crea i es posa en marxa l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 

Missió 
Potenciar l'aprenentatge i la recerca aplicada, tot creant un ecosistema que permeti aflorar el potencial dels colꞏlectius professionals implicats en l'àmbit 
de la Justícia, mitjançant el desenvolupament de les capacitats necessàries per respondre de manera eficient i excelꞏlent als diferents canvis que la 
societat en general i l'Administració de justícia en particular han d'afrontar. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Desenvolupar programes i activitats de formació i gestió de coneixement com a eina de millora professional, personal i organitzativa (OE6.1) 
 1. Mantenir l'oferta formativa pels diferents colꞏlectius del Departament i professionals vinculats a la justícia 
 2. Incorporar 3 nous programes de formació, 1 de gestió del coneixement i 2 noves recerques 
ꞏ Fomentar la recerca en l'àmbit de la Justícia (OE6.2) 
 1. Programar 5 sessions de recerca anuals 
ꞏ Generar i difondre el coneixement en les matèries relacionades amb l'àmbit de la Justícia (OE6.3) 
 1. Editar 5 publicacions digitals amb l'aportació de coneixement dels grups de treball i comunitats de pràctica 
 2. Programar 30 sessions de debat obertes als colꞏlectius de la Justícia 
 3. Editar 10 butlletins digitals d'activitats i matèries relacionades amb el CEJFE 
ꞏ Colꞏlaborar en l'estabilització de les plantilles de l'Administració de Justícia (OE6.4) 
 1. Mantenir la programació de cursos de preparació d'oposicions als cossos superiors 
 2. Mantenir la formació al personal interí 
ꞏ Fer operatiu l'Observatori català de la Justícia en violència masclista (OE6.5) 
 1. Elaborar els itineraris de formació especialitzada per als colꞏlectius de l'Administració de justícia i de l'execució penal 
 2. Portar a terme 4 recerques o estudis en matèria de violència masclista 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Alumnes participants en les activitats del CEJFE Nombre OE6.1 25.488,00 22.011,00 20.000,00 20.000,00

2. Grau de satisfacció dels participants en les accions 
formatives 

Nombre OE6.1 3,30 3,33 3,40 3,30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.079.065,71
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.397.803,44
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 187.913,00
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 4.676.582,15
 

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. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

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

% OE6.1 100,00 100,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència econòmica per a despeses corrents 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 4.552.792,15
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 4.561.592,15
 

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

GESTOR DE PROGRAMA          : 6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Certificats emesos de formació a distància Nombre OE6.1 7.242,00 5.798,00 4.000,00 4.000,00

2. Certificats d'aprofitament emesos respecte als d'assistència % OE6.1 96,99 66,83 95,00 90,00

3. Accions formatives realitzades pel CEJFE Nombre OE6.1 1.129,00 1.252,00 1.000,00 800,00

4. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE Nombre OE6.1 6,00 5,00 6,00 5,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Programa per a la comunitat de pràctiques amb els colꞏlectius professionals vinculats al Departament de Justícia 
2. Programa de formació en mediació per a tots els actors implicats als àmbits civil i penal 
3. Programa de formació per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de justícia, i metges forenses 
4. Programa de formació en competències per a l'àmbit d’execució penal 
5. Programa de formació específica en les noves tasques assignades al personal al servei de l'Administració de justícia 
6. Programa de formació directiva del Departament de Justícia 
7. Programa formatiu d'acollida online i presencial, a l'àmbit de l'execució penal 
8. Programa de reforçament estratègic de la formació a distància adaptada a les disponibilitats de temps i desplaçaments de personal 
9. Jornada d'intercanvi de bones pràctiques i organització d'espais professionals d'actualització 

10. Programa de recerca per a la millora dels serveis pel Departament i de promoció de la recerca en colꞏlaboració amb universitats 
11. Difusió de les activitats de recerca per mitjà del Catàleg de recerca i de les sessions d'investigació 
12. Beques i ajuts en l'àmbit de justícia 
13. Posada en marxa de l'Observatori català de la justícia en violència masclista 
14. Programa de formació selectiva vinculada a concursos oposició de l'àmbit d’execució penal i de l'Administració de Justícia 
15. Serveis de Biblioteca especialitzada 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.079.065,71
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.397.803,44
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 187.913,00
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 4.676.582,15
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 45
 


