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E5. Administración austera, eficiente e cercana ao
cidadán
OE01 Administración
moderna e cercana
49%

OE02 Reforzo da
capacidade institucional
e financeira
51%

As Fontes de financiamento do orzamento deste Eixe estratéxico son:
E5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán

324.088.720

Orzamentos Xerais da C.A.

319.449.375

FCI

98,57%

219.262

0,07%

FEDER

1.186.251

0,37%

Orzamentos Xerais do Estado

1.233.561

0,38%

INTERREG
FSE
OUTROS FONDOS EUROPEOS
OUTRAS INICIATIVAS

336.568

0,10%

1.578.095

0,49%

3.250

0,00%

82.358

0,03%

III.5.1. OE 1. Acadar unha Administración moderna e cercana, optimizando
os recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas e
procedementos de xestión e xeneralizando o emprego das TIC en todos os seus ámbitos
de actuación
Neste OE establécense accións directamente relacionadas coa prestación dos servizos necesarios para unha sociedade moderna e solidaria, tendo moi presente a necesidade
de manter os rigores orzamentarios e o coidado no control dos gastos.
O fomento dunha Administración moderna e cercana permite a provisión de servizos
de calidade a un menor custo, contribúe á extensión das novas tecnoloxías da comunicación e información na sociedade en xeral e, dada a importancia da propia Administración
no seu dobre papel como demandante e provedor de servizos, é un axente crucial á hora
de conformar un potente sector galego da información e innovación.
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Este obxectivo estratéxico representa o 49 % do Eixe 5, e o 1,8 % sobre o total do
PEG, cun importe de 158,8 millóns de euros, no que a medida de maior importe é a M01
“Implantación dun Plan de austeridade, que resigne o gasto a actuacións produtivas e que
beneficien aos cidadáns xunto cunha execucións rigorosa do orzamento” (co 11,5 % de
obxectivo, e o 0,2 % do PEG).
Este obxectivo desenvolverase a través de proxectos encadrados nos programas de
gasto:
Programas de Gasto

Importe

121A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

44.107.498

122A AVALIACIÓN E CALIDADE DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4.909.673

122B FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA
ADMINISTRACIÓN DA C.A.

3.266.162

123A ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN

615.000

124A DIRECCIÓN, MODERNIZACIÓN E XESTIÓN DA FUNCIÓN PUBLICA

11.640.262

131A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE XUSTIZA

33.629.776

581A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

4.688.174

611A DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE FACENDA

6.130.530

612A PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE ORZAMENTOS E COORDINACIÓN
ECONÓMIA

4.748.216

621A ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DE
CONTROL.

45.019.581

Os responsables de levar a cabo as actuacións encamiñadas a lograr este obxectivo
son:
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Xestores do PEG
04-PRESIDENCIA DA XUNTA
70-SECRETARÍA XERAL DE MODERN. E INNOV. TEC
05-CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, A.P E XUST.
01-SECRETARÍA XERAL TECNICA
02-D.X. XUSTIZA
07-D. X. DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMVA.
08-DELEGACIÓNS TERRITORIAIS
101-ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
06-CONSELLERÍA DE FACENDA
01-SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO
02-INTERVENCIÓN XERAL DA CC.AA.
03-DIRECCIÓN XERAL DE ORZAMENTOS
04-DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS
05-D.X. POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO
06-D.X. DE PLANIFICACIÓN E FONDOS
07-D.X. DE FUNCIÓN PÚBLICA
102-INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
404-CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL
23-GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS
09-CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORD. UNIV.
01-SECRETARÍA XERAL TECNICA
12-CONSELLERÍA DE TRABALLO

E BENESTAR

03-D.X. DE RELACIÓN LABORAIS
05-D.X. DE FORMACIÓN E COLOCACIÓN
110-INST. GALEGO SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
13-CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
04-D.X. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS AGRARIAS
14-CONSELLERÍA DO MAR
02-D.X. DE COMPETITIVIDADE E INNOVACIÓN TEC

As medidas do Plan Estratéxico de Galicia que se van a realizar no ano 2012 son:
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E5: Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán.

Importe

%

OE01 Acadar unha administración moderna e cercana, optimizando os
recursos materiais e humanos mediante a implementación de novos sistemas
e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC en todo os seus
ámbitos de actuación

158.754.872

M01 Implantación dun Plan de austeridade, que reasigne o gasto a actuacións
productivas e que beneficien aos cidadáns xunto cunha execución rigorosa do
orzamento

18.334.479

11,5 %

M02 Implementar a eficacia e eficiencia nos procedementos de xestión internos
coa finalidade de modernizar a administración, adicando unha especial atención
no emprego dos fondos europeos e introducindo novas figuras financeiras
público privadas e en colaboración coas institucións comunitarias

2.809.540

1,8 %

M04 Optimización do potencial dos empregados públicos coa finalidade última
de mellorar a calidade na prestación de servizos

2.163.695

1,4 %

M05 Fomento das TIC e e-Administración, como un dos máis poderosos
instrumentos dispoñibles na actualidade para a conformación dun novo modelo,
esencial no apoio dos novos procedementos e sistemas de xestión e facilitando
a accesibilidade e atención ao cidadán

1.679.193

1,1 %

M06 Reforzo da administración de Xustiza, aumentando os medios humanos e
materiais, ao obxecto de mellorar a organización e axilizar os procesos e o
tempo de resposta

12.802.169

8,1 %

1.643.153

1,0 %

615.000

0,4 %

118.707.643

74,8 %

M07 Creación, organización e difusión do coñecemento estatístico
M09 Promover actuacións de carácter social destinadas aos traballadores
M99 Soporte xeral - Acadar unha administración moderna e cercana,
optimizando os recursos materiais e humanos mediante a implementación de
novos sistemas e procedementos de xestión e xeralizando o emprego das TIC
en todo os seus ámbitos de actuación

As Fontes de financiamento do orzamento deste Obxectivo estratéxico son:
Fontes de financiamento
Orzamentos xerais da C.A.
FCI
FEDER
Orzametos xerais do Estado
INTERREG
FSE
OUTROS FONDOS EUROPEOS

Importe

%

155.614.826

98,02%

30.000

0,02%

744.640

0,47%

1.233.561

0,78%

25.500

0,02%

1.103.095

0,69%

3.250

0,00%

Baséanse nos criterios de austeridade e economía que deben inspirar a actuación e a
organización administrativa as liñas básicas da súa actuación van encamiñadas á elaboración
de propostas de actuación relativos á organización, estruturación, planificación, métodos
de traballo e mellora, atendendo a criterios de eficacia, eficiencia e redución do gasto
público; á ordenación, xestión e administración ordinaria dos asuntos relativos ao persoal;
culminación do proceso de adaptación do funcionamento do Parque Móbil da Xunta, e
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continuar coa implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao
cidadán, primando o sistema electrónico, co fin de crear unha auténtica rede integral de
información que racionalice o funcionamento administrativo.
A Dirección xeral de Administración local, no marco e execución das súas competencias, persegue como obxectivos prioritarios a Implantación da e-Administración ou
administración electrónica nos Concellos de Galicia conseguindo 100 procedementos telemáticos entre a Xunta e os concellos, e conseguir que 165 concellos da comunidade
autónoma se adhiran á xestión do Portal Eido Local.
En materia de xustiza as accións consistirán no reforzo da administración de Xustiza,
aumentando os medios humanos e materiais, ao obxecto de mellorar a organización e o
tempo de resposta.
Actuacións de mediación como mecanismo de solucións de conflitos distinto ao proceso xudicial, con 3 experiencias piloto postas en marcha.
O mantemento e mellora da dotación de medios e servizos, construción, reforma
e mantemento de instalacións xudiciais, así como equipamento de 10 novos órganos e
servizos xudiciais.
No que se refire a convenios de Asistencia Xurídica Gratuíta, alcanzarase un total de
33.224 casos aboados aos colexios de procuradores, e 58.378 casos aboados aos colexios
de avogados.
Darase tamén un impulso as medidas de seguridade en 90 edificios xudiciais, en
convenio co Ministerio do Interior.
A través da EGAP no ano 2012 haberá unha especial incidencia nas accións formativas descentralizadas, e na modalidade de teleformación para posibilitar o acceso a todos
os empregados públicos, e especialmente aos pertencentes ás corporacións locais para o
que desenvolverase un programa de formación continuada dos empregados públicos, impartida a través de 58 cursos de teleformación, favorecendo a descentralización dos cursos
e a conciliación da vida familiar e laboral.

III.5.2. OE 2: Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia
Este obxectivo comprende, entre outras, as actuacións relativas ao avance das fontes
de financiamento de Galicia para garantir o exercicio futuro das competencias transferidas,
as actuacións no ámbito autonómico para poder mellorar a calidade dos servizos públicos
sociosanitarios e económicos, os reforzos das actividades de Xustiza e as actuacións de
políticas de cooperación exterior, así como as accións que permiten garantir o funcionamento e os servizos das institucións galegas.
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