DISCURS DE L’ACTE D’OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2012-2013

M.I. Sr. Cap de Govern
M. I. Sra. Sub Síndica
M.I. Srs. Representants dels Coprínceps
M.I. Sr. Ministre de Justícia i Interior
Sr. President del Tribunal Constitucional
MM. II. Srs. Consellers Generals
Honorables Srs. Consols
MM. II. – Honorables i Magnífiques Autoritats Judicials
Sr. Vice President del Tribunal Europeu dels Drets Humans
Sr. Raonador del Ciutadà
Sr. Degà del Col·legi d’Advocats
Representant del Consell General del Poder Judicial del Regne
d’Espanya
Srs. Presidents de les jurisdiccions de Tolosa, Montpeller, Perpinyà i
Foix
Distingides Senyores i Senyors,

Aquest any, el Consell Superior de la Justícia proposa un nou format de
l’acte d’obertura de l’any judicial. Amb la voluntat de donar millor
acollida als assistents i als invitats, realitzem doncs l’acte en el Centre
de Congressos d’Andorra la Vella, amb la participació als parlaments
de tots els Presidents de jurisdicció, del Degà del Col·legi d’Advocats i
del Fiscal General.
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Després de les intervencions dels Presidents, del Degà, i del Fiscal
General, permeteu-me algunes reflexions.
No donaré dades estadístiques, ja que les podeu consultar en el tríptic
que acabem de repartir, i les més importants ja han estat destacades en
les intervencions que m’han precedit.
Si que voldria comentar breument el quadre que fa referència als
pressupostos dedicats a tota la Justícia durant els últims 10 anys, ja
que permet entendre millor tot el que diré a continuació.
Com es pot veure en el pressupost d’aquest any 2012, l’import destinat
a inversió, tot i ser molt baix, és el més alt dels últims 10 anys, i per
tant vagi per endavant el nostre agraïment al Govern i al Consell
General.
En aquests 10 mesos de mandat ens hem reunit en vàries ocasions amb
el Cap de Govern per analitzar les necessitats i projectes de la Justícia, i
pràcticament cada mes hem mantingut reunions de treball amb el
exministre de Justícia i Interior Marc Vila, a qui volem agrair la seva
dedicació, i el Secretari d’Estat Xavier Espot, que ha pres el relleu i que
com a coneixedor de la situació en que es troba la justícia andorrana no
cal dir que n’esperem molt.
Fruit d’aquestes reunions són:
- El Ministeri ja té molt avançada la Llei de la Carrera Judicial.
- També s’ha iniciat la redacció d’un Codi de Procediment Civil.
- S’està estudiant la possibilitat de que les administracions
tinguin competències executives (el 88% de les 55.000 són
inferiors als 1000€).
- S’ha pogut disposar del local que ha quedat lliure a la planta
baixa de l’edifici de les columnes, i s’han iniciat les obres que
permetran millorar l’atenció al públic.
- El Govern s’ha compromès a dedicar els recursos necessaris
per modernitzar i informatitzar la Justícia.
- També volem agrair a Sindicatura el local que ha posat a la
nostra disposició i que destinarem a arxiu, i ens permetrà
treure documents dels despatxos de la Batllia que no tenen
cabuda en els arxius actuals.
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Com ja varem dir el dia del nostre jurament, i han reivindicat en moltes
ocasions els Consells Superiors de Justícia anteriors, les prioritats del
nostre mandat són, entre d’altres:
- La modernització i informatització de la Justícia.
- La Llei de la Carrera Judicial
- El Codi de Procediment Civil
- Solucionar al gran nombre d’execucions administratives
pendents, i les civils que tenen molt retard.
- La nova seu de la Justícia.
- La independència Pressupostària.

La Modernització i informatització de la Justícia:
El dia de la presentació de l’Informe Econòmic de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis, el Cap de Govern parlava de l’obertura econòmica, i
deia, cito literalment “I perquè amb obrir l’economia a la

inversió estrangera no n’hi ha prou: cal que tinguem
regulacions homologables a les dels països del nostre entorn,
cal que tinguem uns serveis públics de qualitat, cal que
tinguem un medi ambient preservat, cal que tinguem una
administració pública eficient i cal que tinguem també un
teixit empresarial acollidor per als emprenedors i innovadors
que es vulguin installar a Andorra.
Un país no pot ser creïble ni competitiu si la justícia no funciona amb
agilitat transparència i independència, i per això hem de facilitar que
els integrants de la carrera judicial treballin en unes condicions que
refermin la dignitat de la funció jurisdiccional.
No cal dir que en el context actual d’incertitud, la Justícia és un element
estratègic per a la dinamització econòmica en la mesura en que el seu
funcionament eficaç incideix en un reforçament de la confiança dels
agents econòmics.
En la Conferència Iberoamericana de Justícia del passat mes d’abril,
varem poder comprovar com pràcticament tots els països participants
de Centre i Sud Amèrica havien avançat de manera decidida en la
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informatització i modernització dels seus sistemes judicials, i podem
assegurar-vos que a alguns països europeus els queda encara un llarg
camí per recórrer.
Tots aquests països fa alguns anys que han decidit invertir el necessari
per tal de posar l’administració de justícia al nivell que es mereix.

Conec pràcticament tota l’administració andorrana: El Consell General,
el Govern, els set Comuns i totes les Parapúbliques, i dic convençut que
la justícia andorrana treballa amb uns recursos escassos i antiquats .
Per això el nostre esforç ha d’anar dirigit a treballar per la confiança
en la justícia, i això malgrat les dificultats. En tota crisi, i més en la
econòmica, la desconfiança és un agreujant de la mateixa. Aquesta
percepció o estat d’ànim que suposa la desconfiança és la que cal evitar
en la justícia, senzillament perquè és la garantia última dels drets dels
ciutadans.
Aquest pla de modernització i informatització, que ja hem encetat, ens
ha de permetre donar una resposta més àgil i eficient als administrats.
Hem iniciat les reunions de treball per revisar i millorar tots els
processos actuals, amb la implicació de tot el personal, per cert,
motivat en aquest projecte.
Ens trobem davant d’una oportunitat històrica per modernitzar la
justícia que no podem deixar passar.
En un altre ordre de coses, caldria, també fomentar mesures
alternatives de resolució extrajudicial de conflictes com la Mediació o
l’Arbitratge, que formen part del tarannà andorrà, i que estan donant
molt bons resultats en altres països

La Llei de la Carrera Judicial
El Codi de Procediment Civil
Les execucions administratives
Ja hem comentat que aquests projectes estan en curs, més avançat el
de la Carrera Judicial, i ja iniciat el projecte del Codi de Procediment
Civil. Pel que fa les execucions administratives s’està estudiant com
traslladar la competència a les administracions.
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La Nova Seu de la Justícia:
Sabem que el moment actual no permet inversions importants, però
no podem deixar de parlar-ne, i això per tres motius:
- Primer: L’Estat Andorrà no pot continuar donant aquesta
imatge de la Justícia en unes instal·lacions que no reuneixen
condicions de seguretat, d’accessibilitat, i d’acondicionament,
entre d’altres, i que no permeten una circulació separada de
funcionaris, del públic, i dels detinguts. Aquestes instal·lacions
fa 18 anys que són provisionals.
- Segon: Les condicions amb les que treballen els empleats de
la justícia estan molt lluny de les que gaudeixen la resta de
funcionaris que presten els seus serveis al Consell General, al
Govern, als Comuns o a qualsevol parapública.
- Tercer: Si aquests dos punts anteriors són necessaris per
donar un servei de qualitat als administrats del país, es fa
encara més urgent si aquesta obertura econòmica de la que
parlava el Cap de Govern és una realitat en breu.

El Govern és conscient d’aquesta urgència i ens assegura que la seva
primera prioritat en inversió és aquesta, però que caldrà periodificarla en diversos exercicis. Sabem que s’ha adjudicat la redacció del
projecte dels vials de la unitat d’actuació que ha d’acollir en un futur la
nova seu de la Justícia. Confiem que amb aquest primer pas comenci el
camí que permeti al país disposar, en un termini raonable, d’una nova
seu de la justícia, digna d’un país modern del segle XXI.

Independència Pressupostària:
En el nomenament dels membres del Consell Superior de la Justícia
dels països veïns (avui en període de revisió), així com en altres països,
tenen un pes important els Parlaments i els Governs.
En el cas andorrà el model del nomenament dels seus cinc membres
(que fora d’Andorra troben molt interessant) fa que en teoria el Ple del
Consell no depèn de cap institució, i dic en teoria ja que en la pràctica,
el fet de no disposar d’un pressupost independent, el pressupost de la
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Justícia forma part del pressupost del Ministeri de Justícia i Interior, i
per tant del pressupost del Govern, que es qui finalment tanca les
partides que es presenten a l’aprovació del Consell General.
En vàries ocasions els Presidents dels Consells anteriors han fet
menció d’aquest independència, sense cap èxit fins a la data, si bé cal
dir que tots els caps de Govern anteriors en alguna ocasió han
reconegut que era necessari dotar a la Justícia de independència
pressupostària (recordem que la té el Tribunal Constitucional, La
Institució del Raonador del Ciutadà, el Tribunal de Comptes i l’Agència
de Protecció de dades). Confiem que l’actual Govern i el Consell
General faran possible aquesta independència que ja ve marcada per la
Constitució i que és símbol de bona salut democràtica.
I no es tracta de disposar de més diners, el que demanem es poder
gestionar els que se’ns adjudiquin amb el corresponent control intern i
la supervisió posterior del Tribunal de Comptes.
Si insistim en aquesta reivindicació, que d’altres Consells ja han
manifestat en el passat, és perquè estem convençuts que és la
expressió més clara d’una autèntica separació de poders.
Però volem deixar clar que aquesta no és la nostra prioritat, i que ens
preocupa molt més el Pla de modernització i informatització de la
Justícia, els projectes de Llei en curs, i la nova seu de la Justícia.
Hem fet autocrítica i tenim clar tot el que hem de millorar, i el nostre
esforç anirà dirigit a treballar per incrementar la confiança en la
justícia, malgrat les dificultats.
Estem disposats amb el màxim sentit de la responsabilitat a assumir
ineludibles restriccions en la despesa pública, cosa que venim
demostrant des de fa molts anys, però no renunciem a que
l’administració de Justícia sigui dotada dels mitjans indispensables que
ens permetin exercir la nostra alta funció amb eficàcia, qualitat i
eficiència, no en el nostre benefici, sinó en el dels ciutadans.
Una Justícia en la que les disfuncions siguin immediatament
esmenades i corregides. Una Justícia, en definitiva, que compleixi a la
perfecció la seva funció com a tercer poder del estat de Dret i com a
servei públic als ciutadans.
I per això demanem a tots els que treballeu en l’administració de
justícia, que a més d’exigir més i més moderns mitjans, i una càrrega de
treball assumible, heu d’exigir-vos un esforç d’adaptació als nous
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sistemes organitzatius, col·laborant en tot allò que les vostres
competències us permetin, per tal que el servei als ciutadans sigui el
més atent, amable, rigorós i puntual possible.

Per acabar vull expressar el meu reconeixement a tot el personal de la
Justícia: Magistrats, Batlles, Fiscals, Secretaris Judicials, Oficials,
Administratius, Nuncis, i altres persones que presteu serveis en
l’administració de la justícia, pel vostre treball i dedicació diària en
unes condicions poc favorables, d’espai, de seguretat i dels
equipaments necessaris per desenvolupar la vostra tasca amb l’eficàcia
que voldrieu.
A tots vosaltres us demano, i més en aquests moments, que sigueu cada
dia més sensibles i compromesos amb els problemes reals de la
ciutadania.

Valorem, també, la comprensió i col·laboració que demostren dia a dia
els advocats, procuradors, i assistents socials en la gran tasca que ens
uneix. També als metges forenses, perits i equips tècnics, personal del
centre penitenciari i membres del cos de policia .
Acabaré amb les paraules amb les que va concloure el Cap de Govern
en la seva intervenció el dia de la presentació de l’informe econòmic a
la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.
Deia el Cap de Govern i dic jo: “La situació és adversa i la realitat

és tossuda, però us asseguro que encara som més tossuts
nosaltres. No afluixarem en la intensitat dels canvis i d’aquí a
un any veureu com hem complert els objectius i ens proposem
nous reptes i nous calendaris per complir-los.”
Moltes gràcies.
Queda inaugurat l’any judicial 2012-2013

Andorra la Vella, als 5 d’octubre del 2012
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