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Presentació

Aquesta Memòria d’activitats del Departament de Justícia correspon a l’exercici 
2005, segon any de la legislatura iniciada a fi nals de 2003. El Govern del president 
Maragall ha incorporat les polítiques encarregades a aquest Departament al capítol 
de polítiques socials, adreçades de manera directa o indirecta a persones amb 
mancances o dèfi cits de diversa índole.

Quatre eixos estratègics han orientat les actuacions del Departament:

Convertir el Departament en una organització efi cient de serveis públics.

Contribuir a la modernització de l’Administració de justícia.

Reforçar la dimensió social de la política penitenciària i de justícia juvenil.

Augmentar la utilitat social del dret civil de Catalunya i de l’exercici del dret 
d’associació i fundació.

En aquest segon any de mandat s’han acabat de defi nir els projectes a mitjà i llarg 
termini i s’ha començat —i en ocasions s’ha culminat— l’execució d’alguns d’aquests 
projectes. 

Entre les actuacions de caràcter transversal que afecten el conjunt de responsabilitats 
del Departament, cal destacar: 

La desconcentració territorial de la gestió del Departament, amb la creació de sis 
serveis i quatre gerències, més funcionals i properes als punts de prestació del 
servei (Decret 272/2005, de 27 de desembre).

L’increment en la formació del personal al servei del Departament, confi ada al 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb el qual s’ha subscrit un 
contracte-programa per al període 2005-2008.

La renovació total del parc informàtic del Departament, de l’administració judicial i 
de l’administració penitenciària, d’acord amb el programa IUSCAT de reforçament 
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

L’inici del desplegament del Pla d’inversions 2004-2010, en edifi cis judicials 
i penitenciaris, que —amb un import total aproximat de 1.200 milions d’euros— 
representa un esforç inversor sense precedents en la història del Departament.

La creació de la Direcció General de Gestió d’Infraestructures, encarregada de la 
gestió i el manteniment del patrimoni immobiliari confi at al Departament, i també 
de coordinar i executar el Pla d’inversions esmentat.

Entre les actuacions destinades a la modernització de l’Administració de justícia, cal 
remarcar:

La col·laboració en els treballs preparatoris de redacció del nou Estatut 
d’autonomia de Catalunya, especialment pel que fa a la regulació del poder 
judicial a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la seva modernització i aproximació 
a la societat catalana.

L’elaboració dels documents del Llibre verd de l’Administració de justícia i la 
preparació dels debats i recomanacions derivades dels esmentats documents, 
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que han de servir de guia a les actuacions de les diferents institucions competents 
en la matèria.

La posada en marxa de 25 nous òrgans judicials i, en particular, dels jutjats 
especialitzats en delictes de violència contra la dona.

La convocatòria i inici del primer curs per a la preparació d’oposicions a jutge, fi scal 
i secretari, gestionat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

L’elaboració i posada en funcionament de la intranet de l’Administració de justícia 
a Catalunya, com a eina de comunicació i treball entre tots els professionals.

La continuació dels treballs preparatoris de la posada en marxa de la nova 
organització de l’ofi cina judicial.

Pel que fa a la política penitenciària i de justícia juvenil, les actuacions més rellevants 
han estat:

L’acord de Govern, de 5 de juliol de 2005, que determina la ubicació de quatre 
nous centres penitenciaris (Els Plans, Puig de les Basses, Mas d’Enric i Dones) 
i de cinc centres oberts, amb els quals es modernitzaran les instal·lacions del 
sistema català, en compliment de les Línies estratègiques de política penitenciària
i del Pla director d’equipaments penitenciaris.

L’aprovació pel Govern d’un nou sistema de selecció de directors i gerents de 
centres penitenciaris per tal de garantir uns perfils professionals adequats 
i reforçar la seva autoritat.

L’elaboració i el debat sobre el Projecte de reglament d’organització i funcionament 
dels serveis d’execució penal de Catalunya, per posar fi  a una mancança 
normativa de fa anys.

La creació de la Comissió Interinstitucional de Reinserció Social (CIRSO), 
que agrupa els departaments de la Generalitat i les administracions públiques 
implicades en la gestió penitenciària i de les mesures penals alternatives.

Pel que fa a la potenciació del dret civil de Catalunya i de l’exercici del dret d’associació 
i fundació, les actuacions departamentals han incorporat:

La preparació i aprovació del Projecte de llei del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals.

La preparació i aprovació del Projecte de llei de contractes de conreu, en benefi ci 
del bon ús del sòl agrícola i de les explotacions agràries.

La preparació i aprovació de la Llei 3/2005, que elimina els obstacles 
discriminatoris de caràcter legal que impedien l’adopció per raó d’orientació 
sexual dels adoptants.

La preparació i aprovació del Projecte de llei de l’exercici de professions titulades 
i dels col·legis professionals, destinada a actualitzar les disposicions d’una norma 
obsoleta.

La informatització dels tràmits anuals que les fundacions han de fer davant la 
direcció general corresponent, mitjançant la signatura electrònica reconeguda 
i com a part del procés d’informatització de la gestió de tot el Departament.
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Tota aquesta activitat s’ha dut a terme amb transparència i rigor pressupostaris, de 
manera que s’ha eixugat novament una part del dèfi cit heretat de la gestió del govern 
anterior. Així, no solament anem sanejant una situació anòmala heretada, sinó que 
anem consolidant el respecte a la legalitat pressupostària, indispensable en un Estat 
de dret.  

A més, els responsables del Departament han continuat l’acció de relació permanent 
amb les institucions i col·lectius vinculats amb les polítiques del Departament, ja sigui 
per imperatiu legal, ja sigui a iniciativa del mateix Departament. Així s’ha fet, entre 
d’altres, amb:

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la seva 
Presidència.

La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’Observatori del Dret Privat de Catalunya.

El Consell de Justícia de Catalunya.

La Taula Cívica Penitenciària.

La Taula de Participació Social.

Les entitats municipalistes de Catalunya.

Els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals.

La Coordinadora Catalana de Fundacions.

El Consell Català d’Associacions.

Els representants de les conselleries de comunitats autònomes amb competències 
en matèria de justícia.

Les entitats sindicals i empresarials.

L’empresa pública Gestió d’Infraestructures (GISA).

D’aquesta manera, el Departament de Justícia i els seus responsables obtenen 
d’altres organismes i col·lectius les aportacions necessàries per fer progressar la 
defi nició i la implantació de polítiques destinades a millorar el servei públic que li 
correspon gestionar.

Tot i l’increment pressupostari que ha benefi ciat el Departament, tinc la convicció que 
és l’ús efi cient dels recursos públics —més que no pas el fet que augmentin— allò 
que constitueix la garantia principal de millora del rendiment de l’activitat pública. Per 
això mateix és tan important que progressi el canvi cultural i organitzatiu ja iniciat 
entre els treballadors públics i els seus directius.

D’aquest canvi deriva en bona part que el Departament de Justícia pugui executar de 
manera cada cop més efi cient una sèrie de polítiques de les quals, tot i que són poc 
espectaculars, depenen en gran manera la cohesió social, el progrés econòmic i la 
qualitat de la convivència democràtica al nostre país. 

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia
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