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El Govern impulsa la justícia oberta per millorar la 
relació del ciutadà amb l’Administració de justícia 
 

 L’objectiu és aconseguir una justícia més accessible, amable i 
senzilla per al ciutadà, posant al seu abast noves eines 
informàtiques  

 

 Aquest Programa s’emmarca dins del procés de transformació 
digital de què el Govern de la Generalitat dota l’Administració de 
justícia a Catalunya 

 
El Consell Executiu ha donat un nou impuls al full de ruta de la “justícia 
oberta, que suposa una millora de la relació del ciutadà amb 
l’Administració de justícia”, amb accions prioritzades i classificades que 
permeten avançar cap a la fase següent, que serà la implantació del Pla. 
 
Aquest projecte, del qual s’ha completat la fase 1 –exploració del nou entorn 
digital i definició de l’estratègia de transformació digital-, recull els principals 
aspectes d’un projecte emmarcat en el procés de transformació digital que 
s’està produint en el si de l’Administració de justícia a Catalunya.  
 
El projecte té dos grans objectius: d’una banda, millorar la relació del ciutadà 
amb l’Administració de justícia, fent-la més accessible, amable i senzilla, i, 
d’altra banda, aconseguir aquesta millora mitjançant la incorporació de noves 
eines que explotin al màxim les millores operatives que ja es despleguen a 
l’Administració. 
 
Els objectius estratègics definits pel Departament en aquesta matèria són 
orientar el ciutadà en l’ús de la justícia i aconseguir una justícia més 
transparent, obrint l’Administració de justícia al ciutadà, facilitant-li l’accés i 
propiciant la seva participació, i augmentar l’eficàcia, sent capaços de 
respondre de manera més àgil a les interaccions del ciutadà amb 
l’Administració de justícia. 
 
Actualment s’han identificat 30 actuacions de diferents àmbits que cobreixen 
els principals elements de la justícia que fan servir els ciutadans i s’han definit 
els objectius estratègics per convertir l’Administració de justícia en un mestre 
digital. 
 
Una gran part de les actuacions de diferents àmbits que cobreixen els 
processos més utilitzats tenen un component TIC, i així s’aprofiten les noves 
tecnologies per arribar de forma més senzilla i directa al ciutadà, com per 
exemple, la comunicació a través de les xarxes socials; la publicació del mapa 
de tràmits, amb la duració i els costos; la creació de la meva carpeta judicial, 
amb l’estat dels processos i tot l’històric; la comunicació dels principals 
indicadors del funcionament de l’Administració de justícia; la digitalització de 



 

 

Acords de Govern. 24.11.2015  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3 

les interaccions amb el ciutadà amb notificacions electròniques; la possibilitat 
d’interactuar des de diferents interfícies amb el mateix nivell de resposta (012, 
web, mòbil, OAC), i el foment de la mediació com a alternativa a la via judicial, 
entre d’altres. 
 
El Pla, que compta amb un termini de quatre anys per a la seva 
implementació, haurà cobert el 70% dels objectius els dos primers anys i el 
seu cost total és de 2,6 milions d’euros. 
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El Govern commemora els 600 anys de l’arribada del 
poble gitano a Catalunya 
 

 Benestar Social i Família organitzarà activitats durant l’any 2016 
per celebrar l’efemèride, sota el lema “600 anys del Poble Gitano a 
Catalunya. Un poble dins un país” 

 
Aquest novembre es compleixen 600 anys de l’arribada del poble gitano a 
Catalunya. Atesa la rellevància d’aquest aniversari, el Govern ha acordat 
commemorar aquesta efemèride sota el lema “600 anys del Poble Gitano a 
Catalunya. Un poble dins un país”. En aquest sentit, el Govern també dóna 
compliment al Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, que té com un dels 
seus objectius principals promoure la cultura gitana i posar en valor les 
aportacions d’aquest poble a Catalunya. 
 
El Departament de Benestar Social i Família, a iniciativa del Consell Assessor 
del Poble Gitano, impulsarà durant l’any vinent diverses actuacions que 
promoguin la cultura gitana com a part de la història i cultura catalanes i facin 
difusió dels seus valors i de la seva contribució al país al llarg d’aquests 600 
anys. El Departament s’encarregarà de l’organització i el finançament de les 
activitats que s’organitzin en el marc d’aquesta celebració. 
 
El Consell Assessor del Poble Gitano, format, entre d’altres, per representants 
d’entitats gitanes de Catalunya, es constitueix en comitè organitzador de la 
commemoració a través del Grup de treball de cultura. La vicepresidenta del 
Govern i consellera de Benestar Social i Família nomenarà una persona 
comissària, que s’encarregarà de fer el seguiment dels acords del comitè 
organitzador. 
 
El Consell Assessor del Poble Gitano és l’òrgan consultiu i de participació de 
les persones gitanes i les entitats que treballen amb el poble gitano en totes 
les qüestions que siguin del seu interès i en el seguiment dels acords presos 
pel Govern de la Generalitat i que els afectin directament. Entre d’altres, té les 
funcions d’assessorar els diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya; formular recomanacions a l'Administració sobre les matèries 
relatives a la situació del poble gitano; promoure estudis, iniciatives i actes per 
a la inserció de la població gitana, la defensa de la seva cultura i per combatre 
el racisme i la discriminació; estudiar i emetre propostes per tal d'enfortir la 
convivència entre les diferents cultures que viuen a Catalunya; aprovar la 
memòria sobre les actuacions de l'Administració relacionades amb el poble 
gitano i sobre el desenvolupament del Pla integral del Poble Gitano, o 
assessorar i formular recomanacions a l'Administració per combatre la 
desigualtat i la discriminació de les dones gitanes. 
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Altres acords del Govern 
 
 

Reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement 
 

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament 
d’Economia i Coneixement. D’acord amb aquest Decret, Infraestructures.cat, 
empresa fins ara adscrita a la Secretaria d’Hisenda, passarà a ser-ho de la 
Secretaria General.  
 
Per la seva banda, l’Institut Català de Finances (ICF), fins ara adscrit a la 
Direcció General de Política i Promoció Econòmica, i com a conseqüència 
dels canvis que es deriven del Decret llei 2/2015, que li dóna més 
independència operativa, des d’ara es relaciona amb el Departament 
mitjançant la Secretaria General.  
 
Aquests canvis d’adscripció no varien substancialment els grans eixos de 
l’estructura departamental. El Decret compleix amb les normes de simplificació 
administrativa per facilitar l’activitat econòmica i no suposa la creació de noves 
unitats administratives, així com tampoc incideix en temes jurídics i no 
representa cap cost implícit. 

 
 

380.000 euros per a les obres de millora del ferm de la C-1412a entre 
Ponts i Oliola 
 
El Govern ha aprovat destinar 380.000 euros a la millora del paviment de la 
carretera C-1412a, entre Ponts i Oliola, a la comarca de la Noguera. Les obres 
consisteixen en la renovació del ferm d’un tram de la via de prop de 4 
quilòmetres, per millorar la seguretat i garantir la comoditat en la conducció en 
aquesta via.  
 
Els treballs s’iniciaran durant aquesta setmana, i es faran en horari diürn, amb 
talls intermitents dels carrils, per minimitzar les molèsties als usuaris. Les 
obres es completaran durant el mes de desembre. 
 


