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PLA DE CONTINGÈNCIA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 per la malaltia transmissible del coronavirus SARS- 
CoV-2, a la salut pública, ha desencadenat una alarma 
social que pot derivar en efectes concatenats i arribar a limitar el funcionament de les 
activitats econòmiques i empresarials i, per tant, també de la nostra administració 
pública.  

Davant la situació i la ,  fase 
 amb la Instrucció 3/2020, de 13 de març, 

coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8085, de 15.3.2020), és necessari establir 
mesures preventives, i també estar preparats per mantenir la capacitat de continuar i 
no interrompre les funcions pròpies del Departament de Justícia, tot mantenint la 
seguretat i salut dels treballadors, així com la correcta prestació del servei.

La Instrucció 3/2020, de 13 de març, estableix que els departaments de la Generalitat i 
els contingència en el qual concretaran 
les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics als efectes d
que estableix el punt 1, lletra m, de la Resolució SLT/720 /2020, de 13 de març, per la 

pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020), que limita la prestació de serveis 
públics als que es consideren bàsics i estratègics i restringeix la mobilitat del personal 
que  serveis.  

possible ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds i resolucions dels 
procediments,  No obstant 
això, cal tenir en consideració també les previsions i mesures establertes mitjançant el 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decla
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la  COVID-19 (BOE núm. 67 de 

disposició addicional tercera estableix la suspensió de terminis administratius i la 
disposició addicional quarta la suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar 
permanentment subjectes a les revisions que acordin les autoritats competents, 
especialment les sanitàries. 

Atenent les diferents mesures adoptades respecte 
COVID-19, es fa necessari adaptar les mesures específiques previstes pel Pla de 
contingència del Departament de Justícia, aprovat en data 15 de març de 2020, per als 
centres de treball del Departament i els seus ens públics, als efectes de preservar al 
màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a contenir el risc de 
contagi. 

Així, d  el punt 2.1 de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, el Departament 
de Justícia aprova el següent Pla de contingència, , de data 15 
de març de 2020, el qual resta sense efecte. 
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1.  
 

Aquest Pla de contingència és aplicable a tot el personal adscrit a les unitats 
orgàniques i directives del Departament de Justícia, tenint en compte, no obstant això, 
les instruccions específiques i addicionals que per a certs col·lectius es puguin establir, 
com és el ca o dels centres 
penitenciaris i els centres educatius de justícia juvenil.   
 
Així mateix, aquest Pla de contingència servirà de referència a les entitats i 
organismes i ens públics adscrits i vinculats al Departament. 
  
 

2. Grup de Coordinació Departamental del Pla de Contingència  
 

aplicar en el Pla de contingència, conforme a l strucció 3/2020.  
 
Els   
La secretària general (SG) 
El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV) 
El s  (SRAJ) 
La directora de Serveis (DS)  
El   
La sub-directora general de Recursos Humans i Relacions Laborals (SG) 
La sub-directora general de Recursos Humans i Econòmics (SMPRAV) 
El sub-director general de Recursos Humans i Econòmics (SRAJ)  
La cap del Servei de Recursos Humans  
El cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals   
  

3.  Serveis bàsics o estratègics  
 

P garantir la continuïtat de la prestació del 
servei públic i poder habilitar mesures de reorganització interna (teletreball, torns o 

unitat directiva concretat la seva modalitat de prestació. Aquests serveis 
s'identifiquen a , consistent en un document Excel dividit per unitats 
directives.  
 

 bàsic o estratègic per al Departament si és necessari per al 
manteniment de les funcions bàsiques, com la salut, la seguretat, el benestar social i 

administracions públiques.
  

4. Mesures de reorganització interna  
 

a) Per als empleats públics que hagin de fer activitats o prestar serveis bàsics i 
estratègics  mesures de reorganització interna com el règim de torns, la 

ials o la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en 
funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.  
 
Els treballadors disposaran dels elements i les  
les aplicacions corporatives necessàries per teletreballar, en especial aquells que són 
inclosos en els serveis essencials   
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sol·liciti per correu electrònic (preferentment), i ho el cap de la unitat 
orgànica, el qual designarà la persona que exerceix la supervisió. Les corresponents 
subdireccions o àrees de nivell anàleg al nivell de subdirecció informaran la Direcció 
de Serveis de la relació de persones acollides de manera voluntària a la prestació del 
servei de teletreball. 
 

annex 2  consta la informació i les eines per al desenvolupament de les funcions en 
la modalitat de teletreball. En dit annex es concreten les diferents eines que permeten 
el teletreball en les diverses unitats del Departament. 
 
 
Als treballadors especialment sensibles, personal de risc, amb sistema immunitari o 
malalties cròniques, obesitat mòrbida, i a les dones embarassades, 
els permisos per deures inexcusables de caràcter públic b, 
amb independència que estiguin adscrits a serveis bàsics o estratègics. 
 
b) , els 
serveis públics bàsics i estratègics, 
sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per deures 
inexcusables de caràcter públic d del Decret legislatiu 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i normativa 
laboral concordant.  
 
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis i amb consentiment dels empleats 
públics, es pot interrompre temporalment el permís per deures inexcusables amb la 
finalitat de prestar serveis de manera ocasional en la modalitat de teletreball en funció 
de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.  
  

5. Altres mesures organitzatives  
 

Per a la resta de mesures organitzatives i de prestació de serveis 
les mesures previstes a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures 
preventives, de protecció i 

-CoV-
2 , així com qualsevol altre resolució o 
instrucció de les autoritats competents.  
 

6. Vigència  
 

Les mesures contingudes en aquest Pla de contingència tindran caràcter transitori i 
estaran limitades al temps que duri aquesta contingència de salut pública. No tindran 
efectes posteriors ni es consideraran drets adquirits respecte de les situacions 
posteriors que puguin generar-se.  
  
  
 
 
 
 
La secretària general 
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ANNEX 1 
 

Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic 

Servei 
Estratègic 

Teletreball Presencial 

SECRETARIA GENERAL           

Gabinet Tècnic Gestió de les Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública X  X   

  Gestió de les Consultes, Queixes i Suggeriments de la bústia (CQS) X  X   

  Actualització de la intranet del Departament a efectes de difusió 
 

X  X   

  Actualització de la informació al web a efectes de difusió d'informació a 
la ciutadania i professionals de l'àmbit de la Justícia 

X  X   

  Resolució de dubtes sobre la protecció de dades de caràcter personal o 
de seguretat de la informació als treballadors 

X  X   

  Gestió dels tràmits electrònics del departament X  X   

Assessoria Jurídica (AJ) Assessorament en dret qüestions diverses (Llei 7/96) relacionades amb 
l'estat d'alarma 

X  x   

  Seguiment SIGOV. Normativa. Relacions Of. Govern X  x   

  Publicacions oficials urgents relacionades amb l'estat d'alarma X  X   

  Assessorament i elaboració d'informes respecte els expedients no 
suspesos (disposició addicional 3a.) 

     

DIRECCIÓ DE SERVEIS       

Subdirecció general de Gestió 
Econòmica i Contractació 

Tramitació dels expedients de contractació d'emergència relacionats 
amb l'estat d'alarma i altres no suspesos 

X  X   

  Modificacions pressupostàries relacionades amb l'estat d'alarma X  X   

  Seguiment execució pressupost X  X   

Subdirecció general de Patrimoni, 
Obres i Serveis

Registre electrònic x x 

  Vigilància x x

  Neteja x x

  Manteniment edificis i gestió incidències x x

Subdirecció general de Recursos 
Humans i Relacions Laborals (DS)

Selecció de personal per ocupar llocs bàsics  x   x x 

Gestió de les incorporacions de personal de llocs de caràcter bàsic x   x   

Gestionar finalitzacions de vinculació de personal x  x   
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

  Gestions de la Seguretat Social x   x   

  Tràmits per a la percepció de l'atur, maternitats, paternitats, jubilacions x   x   

  Gestions per al pagament de nòmina x   x   

  Pressupostar llocs de treball per atendre serveis bàsics x   x   

  Gestió d'altes al GDI indispensables per atendre serveis bàsics x   x   

  Atenció de consultes en matèria de prevenció de riscos x   x   

  Participació en comitès de seguiment del coronavirus en diferents 
centres com a assessoria en prevenció de riscos 

 x  x 

  Valoració de les fitxes tècniques i de seguretat de productes i equips de 
protecció  

 x x   

  Anàlisi i validació de procediments de treball extraordinaris (neteja, 
control de plagues) 

x  x   

  Informar sobre les peticions de deures inexcusables vinculades a la 
salut 

x  x   

  Seguiment de contactes estrets i comunicació als Serveis de Vigilància 
Epidemiològica de Salut Pública  

 x x   

  Mantenir les relacions laborals de seguiment i negociació amb la part 
social. 

 x x   

Àrea TIC Gestió de provisió d'equipaments, aplicacions i comunicacions pels 
serveis essencials 

x   x   

  Gestió del serveis de suport pels serveis essencials x   x   

  Garantir la seguretat i disponibilitat dels sistemes x   x   

  Participar en els comitès de seguiment   x x   

        

SERVEIS TERRITORIALS I 
GERÈNCIES

      

  Atenció consultes i peticions organs judicials per garantir funcionament x x

  Manteniment edificis i gestió incidències x x x

  Gestió de personal ST i AJ (permisos, vacances, IT's , retribucions) x x

Servei de suport judicial (traductors, interprets, peritatges, testimonis, 
arxius judicials), justícia gratuïta: consultes, serveis urgents. 
Assessorament tècnic família: Vido, mesures família i serveis urgents

x  x   

Serveis de vigilància de seguretat, i neteja d'edificis x    x 
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I 
ENTITATS JURÍDIQUES 

      

  Tramitació dels expedients de mediació X  X   

  Tramitació dels expedients de parelles estables X  X   

  Tramitació dels expedients d'entitats de dret privat (associacions, 
fundacions, etc.) i grups d'interès 

X  X   

  
(col·legis i acadèmies)  

X  X   

  Programa Mediació i Covid-19 X  X   

DIRECCIÓ GENERAL DE MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA 

      

  Gestió de tràmits electrònics      

  Gestió econòmica i facturació      

  Tramitació d'expedients de contractació afectats per l'estat d'alarma 
propis i dels ens que en depenen 

     

DIRECCIÓ GENERAL D'AFERS 
RELIGIOSOS 

 x  x   

  Atencio telemàtica comunitats religioses i ens locals      

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I 
FORMACIÓ ESPECIALITZADA  

      

  Gestió nòmines i cotitzacions SS X  X   

  Gestió econòmica i facturació X  X   

SECRETARIA DE RELACIONS AMB 
L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

          

Subdirecció de Suport judicial i 
Coordinació Tècnica (SRAJ) 

Suport judicial en serveis d'interpretacions, serveis lingüístics i  
peritatges 

x  x   

  Suport justicia de pau per serveis esencials i tràmits inajornables x x 

Justícia gratuïta: consultes, serveis urgents i tràmits inajornables  x  x disponibilitat 

Assessorament tècnic família: Vido, mesures família i serveis urgents x  x disponibilitat 

Subdirecció Genera de Recursos 
Humans i Ec. (SRAJ) 

Gestió personal i rec. ec. Administració de Justícia X  X   

Servei de Suport Jurídic (SRAJ) Assessorament jurídic unitats en relació amb l'estat d'alarma i 
expedients no suspesos (disposició adicional 3a.) 

x   x   

Seguiment de projectes de normativa de la SRAJ relacionats amb 
l'estat d'alarma

x   x   
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

Direcció general de Modernització de 
l'Administració de Justícia 

Gestió del servei de suport i manteniment i resolució d'incidències en 
relació a les solucions de gestió processal que donen servei a 
l'administració de justícia (e-justicia.cat, temis, noticat, arconte, extranet 
del professional, la seu) 

X  X   

  Donar suport de dades i informes a la SRAJ i Departament de Justícia 
en relació als partits judicials, organs judicials i organització d'aquests 

X  X   

Àrea d'Inspecció (SRAJ) Inspecció de guàrdia x      

IMLCF Suport personal tècnic per a la realització d'autòpsies x   x 

  Recepció i gestió mostres al Laboratori Forense  x   x 

  Infermeria de suport a atenció mèdica guàrdia de Barcelona x   x 

  Serveis administratius a Barcelona i resta divisions   x x x 

SECRETARIA DE MESURES PENALS, 
REINSERCIÓ I ATENCIÓ A LA 
VÍCTIMA 

      

Servei de Suport Jurídic (SMPRAV)                               Assessorament jurídic unitats x   x   

  Rec. C-Admin. (no suspesos estat alarma) x   x   

Servei d'Inspecció (SMPRAV) Inspecció de guàrdia x    x 

CIRE Serveis d'alimentació, bugaderies, botigues i fleca X   X 

  Formació ocupacional  X X   

  Serveis administratius centres           X   x 

  Serveis d'inserció ocupacional  x x   

  Tallers productius confecció material sanitari i equipament de protecció            X   X 

  Altres tallers productius  X  x 

  Serveis centrals (suport a tots els departaments) x x 

Àrea d'Informació i Seguretat Gestió d'incidencies i urgències Protocol protecció víctimes Circular 
3/2010 

x x

  Gestió d'evasions i no reingressos amb coordinació amb mosos 
d'esquadra Instrucció 1/2009

x x

Gestió de detenció d'interns en permis  x  x 

Gestions extrangeria x   x   

  Informes interns en seguiment x x

  Urgències sistemes de seguretat x x
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

Àrea de Planificació i Projectes 
Estratègics 

 X  X   

  Gestió i implantació de les mesures organitzatives en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal 

X  X   

  Atenció telefònica als usuaris X  X   

Subdirecció General de Centres i 
Gestió Penitenciària (SMPRV) 

Gestió i tramitació expedients relacionats amb l'estat d'alarma  x x   

  Gestió i analisis dels incidents als centres penitenciaris  x x   

  Analisis, valoració i creació de les fitxes de seguiment dels interns (PSI)  x x   

  Seguiment i avaluació dels mòduls de participació i convivència x  x   

  Registre dels ED, analisis i introducció de les dades a la base de dades x  x   

  Analisis i seguiment de les incidencies, vagues de fam, PPS...  x x   

  Introducció i categorització del nou material i de les entregues de 
material de seguretat als centres 

x  x   

  Seguiment dels protocols de seguretat   x x   

  Trasllats i conduccions dels interns/internes dels centres penitenciaris: 
gestió de les ordres de trasllats 

 x x   

  Controlar la capacitat dels centres penitenciaris, de règim ordinari i 
departaments especials  dels centres penitenciaris 

x  x   

  Supervisió de les Unitats de Gestió Penitenciaria dels centres 
penitenciaris 

x  x   

  Supervisió de la gestió dels expedients del interns/internes dels centres 
penitenciaris 

x  x   

  Comunicació amb les autoritats judicials i governatives x  x   

  Comunicacions segures PNJ x  x   

  Peticions queixes i recursos dels interns x  x   

Unitat Comunicació i Relacions 
Externes 

Recopilar informació de les unitats de la SMPRAV per facilitar-la a les 
unitats que correspongui

x x

Subdirecció General de Programes de 
Rehabilitació i Sanitat (SMPRV) 

Servei de Rehabilitació x x x X 

Servei de Medi Obert i Serveis Socials x x x X 

  Servei de Classificació x x x X

Àrea d'Equipaments (SMPRAV) Autorització de les actuacions de correctiu extra a Centres Educatius i 
Penitenciaris 

X
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

  Seguiment del procediment econòmic/adminsitratiu dels contractes 
estat alarma de Centres Educatius i Penitenciaris 

X      

  Inspecció d'Instal·lacions i serveis  X  X 

  Redacció d'informes de seguiment d'estat d'instal·lacions i comunicació 
a la SMPRAV 

 X X   

  Preparació de documentació i informes Comitès de Salut Laboral X   X   

Subdirecció General de Recursos 
Humans i Econòmics (SMPRV) 

Aprovació de les substitucions de llocs de caràcter essencial, crida dels 
candidats i tramesa de la proposta d'incorporació a la DS 

x   x   

  Gestió permisos no suspesos  x  x   

  Tramitació dels expedients de contractació d'emergència relacionats 
amb l'estat d'alarma i altres no suspesos 

X  X   

  Propostes de modificacions pressupostàries relacionades amb l'estat 
d'alarma 

X  X   

  Seguiment execució pressupost  X  X   

DIRECCIÓ GENERAL D'EXECUCIÓ 
PENAL A LA COMUNITAT 
 I JUSTÍCIA JUVENIL 

      

Servei de Mediació i Assessorament 
Tècnic 

Guàrdies de fiscalia per mesures cautelars: entrevistes, elaboració dels 
informes i 
assistència a  compareixences 

X    X 

  Obertura dels expedients dels menors primaris X    X 

  Atenció telefònica de la centraleta del servei X    x 

  Administració de la Base de dades, per a professionals de nova 
incorporació o que hagin oblidat contrasenyes 

X   X    

  Assistència a audiències i compareixences als que siguin citats els 
tècnics 

X    X 

  Atenció telefònica als usuaris (víctimes, infractors, famílies) X X 

  Introducció  i distribució de la documentació urgent procedent de fiscalia 
i de jutjats 
de menors 

X X

Servei de Centres Educatius Designació de centre corresponent per executar les resolucions 

 cautelars i fermes  procedents dels jutjats de menors, i comunicació als 
jutjats. 

x x

  
els  
trasllats de menors entre centres quan siguin necessaris. 

X x



Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

10 
 

Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

  Seguiment i gestió de les incidències reportades pels centres i resolució  
 

X   x   

  Seguiment i gestió de les incidències reportades pels Jutjats de Menors 
 

X   x   

  Control i supervisió dels permisos i sortides dels centres que ha de 
supervisar 
 el Servei de centres, i resolució dels que siguin de la seva 
competència. 

X   x   

  Control i supervisió de les citacions a actes de compareixences i 

tècnics del Servei de centres en representació del centres; organització 
 

X   x   

  Assistència als actes de compareixença i audència judicials als que 
siguin citats els tècnics del servei  

X   X 

  
-JOVO  i 

comunicació de les resolucions als centres de justicia juvenil. 

X   x   

  Seguiment tècnic dels casos dels menors internats a través del PTI, MII 
i Informes de seguiment,  elaborats pels centres i del contacte telefònic 
amb els tècnics de cada centre per part de cada referent. 

X   x   

Unitat de Programes i Innovació Gestions per a la proposta dels docents per al curs 2020-2021, al 
Departament d'Educació.  

x  x   

  Gestions per a la proposta de substitucions dels docents en el període 
de juliol i agost, al Departament d'Educació  

x  x   

  Seguiment de l'activitat formativa als centres de justícia juvenil en 
coordinació amb D. Educació  

x  x   

Servei de Medi Obert Gestió econòmica i facturació x  X    

  Seguiment entrades de documentació judicial i assignació de casos als 
diferents equips de medi obert.  

x  X    

  Revisió, signatura i lliurament d'informes a les autoritats judicials x x

  Seguiment de les incidencies dels equips de medi obert. Sol.lució de les 
mateixes

x X 

Organització i seguiment dels Grups educatius. Incidencies de personal 
i dels menors

x  X    

Coordinació i organització per fer el seguiment telemàtic per al 
compliment de les mesures judicials dels EMO 

X   x   

Servei de Mesures Penals Alternatives Recepció, distribució i tramesa de documentació urgent a través del 
PNJ 

X x
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Unitat directiva / Subunitat directiva Definició del Servei Bàsic Servei 
Bàsic

Servei 
Estratègic

Teletreball Presencial 

  Gestions vinculades a les mesures de seguretat d'internament x  X    

  Gestions vinculades a les excarceracions d'alt risc x  x   

  Gestió d'incidències d'MPA x    x   

Servei de Reparació i Atenció a la 
Víctima 

Gestions vinculades a les excarceracions d'alt risc x  x   

  Gestió econòmica i facturació x  x   

  Gestions telefòniques diverses (víctimes, forces de seguretat, CP, etc) x  x   

  Revisió incidències diàries CP/JJ/MPA x  x   

  Revisió gestió trucades des de Creu Roja x  x   

  Contacte telefònic amb víctimes per llibertats definitives  x  x   

  Altes víctimes SIEP ForaCAT x  x   

  Altes víctimes SIEP , resta OAVD x  x   

  Gestió llibertats definitives resta OAVD x  x   

    Seguiment serveis externalitzats SIOTVD i SAVD x  x   

Servei de Gestió de Recursos 
Humans i Econòmics  

Aprovació de les substitucions de llocs de caràcter essencial, crida dels 
candidats i tramesa de la proposta d'incorporació a la DS 

x   x   

  Gestió permisos no suspesos  x  x   

  Tramitació dels expedients de contractació d'emergència relacionats 
amb l'estat d'alarma i altres no suspesos 

X  X   

  Propostes de modificacions pressupostàries relacionades amb l'estat 
d'alarma 

X  X   

  Seguiment execució pressupost  X   X   
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ANNEX 2

NFORMACIÓ I EINES PER AL DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS EN LA MODALITAT 
DE TELETREBALL 

 el pla de contingència del Departament de 
Justícia sobre mesures preventives, 
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, es garanteix 
personal per poder desenvolupar el treball de les unitats en la modalitat de teletreball, sempre 
que es compleixin els requisits establerts, així com posar  del personal la informació 
necessària. 

En termes generals, especialment en els propers dies i setmanes, 
interna entre el Departament i el personal que hi presta serveis és la intranet. Totes les 
novetats de caràcter organitzatiu i tècnic, així com tota la informació i acompanyament de 
suport, es penjaran en aquesta plataforma. Per aquest motiu, us recomanem que us 
mantingueu informats mitjançant aquest canal de comunicació interna.  

la informació relativa a 
que seran imprescindibles per al treball a distància, així com la 

https://espai.justicia.gencat.cat/Que-em-cal-saber/Administracio-
electronica/Pagines/default.aspx 

EINES QUE PERMETEN EL TELETREBALL EN LES DIFERENTS UNITATS DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

Portàtils, accés remot segur (VPN) i eines de col·laboració (o365)

Usuaris de Districte Administratiu (inclou CIRE). Tots amb portàtil, amb VPN i O365.
Serveis territorial i gerències. 

Directors i gerents disposen de portàtil, també alguns caps de servei. Tot el 
personal, tinguin portàtil o no, disposa de VPN. 
Di
Alguns portàtils que utilitzen algunes unitats de forma compartida, com pot ser 
Medi Obert. 

CEJFE i Memorial Democràtic. 
Direcció i alguns caps de servei amb portàtils. Els que tenen portàtil també tenen 
VPN. 
Tothom amb O365. 

Administració de Justícia. 
Disposen de portàtils i VPN jutges/magistrats, AJ, fiscals i forenses. 
En el cas de jutjats de pau hi ha alguns portàtils en agrupacions. 
També poden tenir alguns portàtils de pool o en algunes sales de vistes, però 
sense assignar. 

Execució Penal 
Directors i gerents tenen portàtil. 
Tot el personal de Justícia, tinguin portàtil o no, disposa de VPN. 
Alguns portàtils de pool, que podrien utilitzar amb VPN aquells usuaris que ja en 
disposin. 
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Aplicacions accessibles via VPN 
 
Departamentals
 

 Totes les aplicacions departamentals amb tecnologia web són accessibles per via VPN: 
ejcat, SPICA, SIEP, GCRH... 

 De les aplicacions client/servidor, estan accessibles SIPC i SIJJ; no ho estan la resta 
(TEMIS, GIF...) per motius de seguretat. 

 
Corporatives 
 

 En principi estan obertes tots els webs, però apliquen algunes restriccions, com per 
exemple ATRI.  
 

Cal tenir en compte:  
 

 La VPN és per usuari, no per ordinador, i la identificació és per usuari/contrasenya 
corporatius. 

 Les comunicacions han de ser facilitades pels usuaris i han de tenir el rendiment i 
cobertura suficients. 

 El servei a possibles incidències seria sempre en remot, de manera telefònica, en el cas 
de teletreball, ja que el control remot del SAU sobre el portàtil no està habilitat. 

 
 
 
 
 
 


