2.7.2. OE 5.2. Reforzo da
capacidade institucional e
financeira de Galicia
Este obxectivo comprende, entre outras,
as actuacións relativas ao avance das fon!"# $!# %&'&()'*!& +# $!# ,'-)()'.# /'0'# 1'rantir o exercicio futuro das competencias
transferidas á C.A., as actuacións no ámbito

autonómico para poder mellorar a calidade dos servizos públicos sociosanitarios e
económicos, os reforzos das actividades de
Xustiza, as actuacións de amortización de
débeda pública e préstamos, e as actuacións
de políticas de cooperación exterior, así
como as actuacións que permiten garantir
o funcionamento e os servizos das institucións galegas.

Plans e programas sectoriais salientables
Plan de infraestruturas xudiciais 2010–2013/2014-2015
Plan de sistemas e tecnoloxías da información da
administración de xustiza en Galicia: Plan Senda 2014
II Plan director da cooperación galega para o
desenvolvemento 2010-2013

Programas de gasto e organismos xestores
111A (S. X. da Presid. da Xunta de Galicia, D. X. do
Gabinete da Presid. Xunta de Galicia)
111B (Parlamento, Valedor do Pobo)
111C (Consello de Contas)
111D (Consello da Cultura, Consello Consultivo)
111E (D. X. Relacións Exteriores)
121B (Asesoría Xurídica Xeral)
131A (S. X. Consell. PAP, D. X. Xustiza)
131B (D. X. Xustiza)
211A (D. X. Emerxencias, AGSP)
213A (AGSP)
331A (D. X. Relacións Exteriores e coa UE)
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PLAN DE INFRAESTRUTURAS
XUDICIAIS 2010–2013/20142015
ÓRGANO XESTOR:
Consellería de Presidencia, AA. PP. e Xustiza.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
O Plan de infraestruturas xudiciais recolle as
reformas físicas necesarias para realizar nos
$)" )& +"#!$)%()+"#23$)()')".#4!&#/+-+#*'& !mento destes, ben polo establecemento da
&+5'#+%()&'#23$)()'-6#!# '*7&#'#(+&" 03()8&#
$!#&+5+"#!$)%()+"#&'93!-!"#('"+"#!&#93!#+#
crecemento da planta xudicial desborde a
capacidade física dos actuais.
As obras realizaranse en dúas fases: na primeira fase 2010-2013 acometeranse as necesidades a curto prazo e na segunda fase
2014-2015 as necesidades a medio prazo.
PLAN DE SISTEMAS
E TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN DA
ADMINISTRACIÓN DE
XUSTIZA EN GALICIA: PLAN
SENDA 2014
ÓRGANO XESTOR:
Dirección Xeral de Xustiza (Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza) e a Secretaría Xeral de Modernización
e Innovación Tecnolóxica (Presidencia da
Xunta).
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
:# 0'&";+0*'()8&# $'# <3" )='# ;+)# )$!& )%('da como unha liña estratéxica no marco
do impulso da modernización e innovación
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tecnolóxica en Galicia (programa eGobier&+>.#93!#;')#!"/!()'-#%&('/7#&'93!-!"#"!( +res que son máis sensibles para o cidadán: a
saúde, a educación e a xustiza.
Polo que este Plan tamén está relacionado
co Obxectivo Estratéxico 3.2: “Modernizar
e promover a aplicación e emprego xeral
das TIC nos ámbitos produtivos, social e dos
servizos públicos” e co Obxectivo Estratéxico 5.1: “Acadar unha Administración moderna e próxima, que optimice os recursos
materiais e humanos mediante a implantación de novos sistemas e procedementos
de xestión e xeneralizar o emprego das TIC
en todos os seus ámbitos de actuación”.
O Plan de sistemas Senda 2014 é o proxecto para o desenvolvemento das TIC na
Administración de Xustiza en Galicia, establécese en base a unha estratexia e pla&)%('()8&# 93!# )&(-3!# '# 0'()+&'-)='()8&# !#
redeseño de procesos, a actualización dos
sistemas de información, o despregamento
de infraestruturas e medios tecnolóxicos, a
dotación dos recursos para levar a cabo as
actuacións establecidas, así como un proceso axeitado de xestión do cambio.
?&#$!%&) )5'.# 0@ '"!#$!#!5+-3()+&'0#('0'#3&#
modelo integral de sistemas de información
na Administración de Xustiza en Galicia,
adaptado ás necesidades da comunidade
autónoma, garantindo a coordinación e interoperabilidade coas institucións da Administración de Xustiza e as CCAA, que facilite o novo escenario da xestión da xustiza
93!# !" '4-!(!# '# A+5'# B%()&'# <3$)()'-.# !#
que de respostas as demandas dos profesionais e cidadáns.

O Plan Senda 2014 establece, por primeira vez, unha folla de ruta para acadar unha
23" )='#*@)"#!%('=.# 0'&"/'0!& !#!#/082)*'#
á cidadanía, completando o proceso de
informatización ata chegar ao expediente
xudicial electrónico e mellorando a interoperabilidade entre sistemas de información
dos distintos organismos.
Este Plan persegue:
!"#$%$&#' ()#' #*+*' ,*(!-*' (!'
sistemas de información. Revisión
integral do modelo de sistemas de
información coa materialización do
expediente electrónico xudicial. Este
modelo debe ser integrador da información procesal, baseado en procesos e integrador de funcionalidades,
reducir tempos de tramitación e resposta, garantir calidade, coherencia,
%'4)-)$'$!C#
Accesibilidade do cidadán. Xustiza
electrónica. A demanda da sociedade
dunha Administración de Xustiza ac(!")4-!# (+&(0! '"!# (+'# (+&%130'()8&#
da web de Xustiza en Galicia e a carpeta do cidadán a cal suporá a canle
principal de acceso do cidadán a esta
Administración.
Cadro de mando. Análise de información. A integración de sistemas de
análise e explotación da información
facilitarán o seguimento e control, tanto á organización xudicial de Galicia
como ao exterior.

Interoperabilidade con todos os
intervinientes e outras administracións. O desenvolvemento do Esquema Xudicial de Interoperabilidade e
Seguridade permitirá a xestión integrada da información procesal.
Adecuación á normativa de proteción dos datos de carácter persoal
dos cidadáns.
Dinamización do uso dos sistemas
de información. Fomento do uso xeralizado e correcto dos sistemas de
información a través de plans de formación…
Revisión do modelo de prestación
de servizos de soporte TIC.
Consolidación de infraestruturas.
O nodo tecnolóxico de Xustiza de
Galicia. Establecemento dunha base
!(&+-82)('# 0+43" '# !# %'4-!# DEFG#
seguro e con capacidade de redundancia, concentración de infraestruturas que minimicen custos, rede de
comunicacións axeitada) que posibilite o expediente electrónico, a súa
mobilidade…
O Plan Senda 2014 conta cun orzamento de 34 millóns de euros para o período
2010-2014.
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II PLAN DIRECTOR DA
COOPERACIÓN GALEGA
PARA O DESENVOLVEMENTO
2010-2013
ÓRGANO XESTOR:
Consellería de Presidencia, AA. PP. e Xustiza.
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
O II Plan Director para a Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2010-2013
pretende ser unha ferramenta útil, compartida por toda a sociedade galega, que lle
permita a Galicia realizar unha contribución
!%('=#!#+0$!&'$'#'+"#/0+(!"+"#$!#$!"!&volvemento dos países do sur, partindo do
0!(+H!(!*!& +# $'"# $)%(3- '$!"# 93!# /'0'#
todos representan as especiais condicións
económicas que caracterizan o momento
presente.
Os criterios que van inspirar a política de
cooperación do Goberno galego nos vin$!)0+"#'&+"#"!0@&#'#!%('()'#!#'#(+&(!& 0'ción da axuda, a previsibilidade e o aumento
dos recursos, a transparencia na xestión, a
coherencia de actuacións, a participación
social e a coordinación de actores.
O documento busca unha maior orientación estratéxica coa posta en valor das
vantaxes diferenciais de Galicia. Neste
sentido, propón a cooperación en sectores nos que a comunidade galega poida
ofrecer unha experiencia e coñecementos
!"/!(I%(+".# (+*+# '# /!"('# +3# '# '(3)(3- 3ra, así como a colaboración con países de
fala lusófona ou aqueles latinoamericanos
onde hai cultura de cooperación dos nosos axentes.
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Ademais, relacionado tamén coa aposta da
Xunta de Galicia polo fortalecemento do
sistema galego de cooperación, fomenta a
integración máis activa das comunidades
galegas nas intervencións de desenvolvemento. O obxectivo é que estes axentes
de cooperación poidan formular proxectos
de calidade nos seus países respectivos e así
+4 !0#%&'&()'*!& +#(+&#)&$!/!&$!&()'#$!#
93!#"!#' +/!&#+3#&+&#!&# !00) +0)+"#(3'-)%cados como prioritarios.
F+-+#93!#0!"/!( '#@"#/0)+0)$'$!"#2!+10@%cas, o novo Plan Director establece como
países prioritarios a Cabo Verde, Guinea
Bissau e Mozambique, xunto á poboación
"'J'0'3I.# !&#K;0)('6# F!0L.# ?(3'$+0#!#M+-)5)'.#
!&#:*70)('#$+#N306#O') I#!#P!/L4-)('#G+*)&)('&'.# &+#E'0)4!6# !#O+&$30'".# B#N'-5'$+0.#
Nicaragua e Guatemala, en Centroamérica.
A principal forma de canalizar os fondos
destinados a cooperación serán as convocatorias públicas de axudas para actividades de cooperación. Estas axudas públicas
convivirán coa cooperación directa e cos
(+&5!&)+"# $!# (+%&'&()'*!& +# (+&# +3 0'"#
entidades para a posta en práctica de actividades de cooperación.
No plano económico, o escenario orzamentario previsto neste II plan director da
Cooperación Galega 2010-2013 é o de
incrementar paulatinamente os recursos
para cooperación co obxectivo de que, ao
%&'-# $+# /-'&.# !# "!# '# !5+-3()8&# !(+&8*)ca así o permite, se acade, como mínimo,
un incremento de entre un 50% e u 100%
dos recursos dedicados á cooperación en
2009.

Proposta de medidas e actuacións prioritarias

Indicadores salientables

Plan de infraestruturas xudiciais: actuacións de
mantemento, rehabilitación, ampliación e nova
(+&" 03()8&#$!#!$)%()+"#23$)()')"

Número total de actuacións realizadas na lexislatura (valor
esperado para 2013: 15)

Potenciación do uso das TIC na Administración de
Xustiza

Número total de ordenadores instalados (Valor esperado para
2013: 2.500)

Porcentaxe de actuacións sobre o número total de inmobles
adscritos á Administración de Xustiza en Galicia (valor
esperado para 2013: 25%)

Porcentaxe de equipos/postos de traballo renovados na
lexislatura (valor esperado para 2013: 60%)
Número total de sistemas de videoconferencia e sistemas
de gravación en salas de vista instalados na lexislatura (valor
esperado para 2013: 200)
Q*/-'& '()8&#$'#&+5'#+%()&'#23$)()'-

Número de unidades administrativas e servizos de apoio
creadas (valor esperado para 2013: 19)
Número de servizos comúns procesuais creados (valor
esperado para 2013:50)
Número de funcionarios adscritos ás unidades creadas (valor
esperado para 2013: 350)
Número total de novas unidades xudiciais creadas na
lexislatura (valor estimado para 2013: 40)

Asistencia xurídica gratuíta

Número de asuntos aboados aos colexios de avogados e aos
colexios de procuradores. (Valor estimado para 2013: 90.000)
Porcentaxe de incremento que experimenta o número de
asuntos durante a lexislatura (valor estimado para 2013: 24%)

Profesionalización dos servizos de urxencia da
Comunidade Autónoma de Galicia

Número de servizos profesionais de atención ás urxencias
postos en funcionamento durante a lexislatura (Previstos 25)

Modernización e mellora da atención á poboación
ante situacións de emerxencia e catástrofe

Número de chamadas atendidas polo centro de atención
ás urxencias 112 e tempo medio de resposta. (Previstos
1.700.000).
Número anual de incidencias xestionadas polo centro de
atención ás urxencias 112. (Previsto: 175.000).
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Proposta de medidas e actuacións prioritarias
Actividades de cooperación transfonteiriza e
interrexional, con especial incidencia na consolidación
da Macrorrexión Galicia–Castela León–Norte de
Portugal

Indicadores salientables
Número de proxectos para a cooperación interterritorial e
0'&";+& !)0)='#%&'&()'$+"#/+0#*!$)+#$+#FBER?F#&+#/!0I+$+#
2010 – 2014. (Estimados: 1 proxecto con 3 accións).
Número de proxectos xestionados pola AECT Galicia-Norte
de Portugal no período 2010-2014. (Estimados: 1 proxecto
con 4 accións)
Número de proxectos xestionados pola Comunidade de
Traballo Galicia-Norte de Portugal no período 2010-2014.
(Estimado: 3 proxectos)
Accións de consolidación da Macrorrexión Galicia, CastelaLeón e Norte de Portugal no período 2010-2014. (Estimados:
7 accións)

Formación na AGASP do persoal do sistema integrado
de protección civil e urxencias, con especial atención
ao persoal dos servizos de prevención e defensa
contra incendios e salvamento

Número de cursos impartidos pola AGASP a persoas do
servizo integrado de protección civil e urxencias (Obxectivo:
60 cursos/ano)

Formación, actualización e especialización na AGASP
do persoal de seguridade pública que presta servizos
na Comunidade Autónoma de Galicia

Número de cursos de formación policial impartidos pola
AGASP. (Obxectivo: 150 cursos/ano)
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Número de persoas do servizo integrado de protección civil
e urxencias que recibiron formación na AGASP (Obxectivo:
1.800 alumnos/ano)

Número de persoas dos corpos policiais que recibiron
formación na AGASP (Obxectivo: 1.500 alumnos/ano)

