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DISCURS DE L’ACTE D’OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2015-2016 

( Andorra la Vella 16 d’octubre del 2015 ) 

 

M.I. Sr. Síndic General 

M.I. Sra. Subsíndica 

M. I. Sr. Ministre de Justícia i Interior 

M. I. Srs. Representants del Coprínceps 

MM. II. Srs. Consellers generals 

Honorables Srs. Consols 

MM. II.   Honorables i Magnífiques Autoritats Judicials 

Sr. Raonador del Ciutadà 

Sr. Degà del Col·legi d’Advocats 

Srs. Ambaixadors 

Srs. Presidents del Tribunal Superior de Catalunya i del Tribunal 

d’Apel·lació  de Montpeller 

Srs. Presidents de les Jurisdiccions de Perpinyà,  Lleida i La Seu 

d’Urgell 

Distingides Senyores i Senyors 
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INTRODUCCIÓ:  

Amb aquest acte el Consell Superior de la Justícia tanca el seu 

quart any de mandat, i encarem aquests dos anys que falten amb 

la mateixa il·lusió i determinació del primer dia.  

Després de les intervencions dels diferents presidents que m’han 

precedit no cansaré a la audiència amb dades estadístiques que es 

poden consultar en el tríptic que us fem a mans en aquest acte.  

Però voldria cridar la vostra atenció en el gràfic de la primera plana 

que fa referència al pressupost total de la Justícia del Principat, i 

que se situa en el llindar dels vuit milions d’Euros.  

Aquest any el pressupost corresponent al Consell Superior de la 

Justícia es presentarà directament al Consell General, després que 

per llei es donés la independència pressupostària. 

Aquesta independència pressupostària no ha fet incrementar 

l’import total destinat a gestionar la justícia andorrana, ja que el 

projecte de pressupost pel 2016, sumant els dos imports, serà 

lleugerament inferior al del 2015.  

Els diners que Andorra dedica a la justícia en relació amb la seva 

població, se situa en un 0,28% del PIB. Com a exemples diré que a 

Alemanya és el 0,38%, Anglaterra un 0,43%, Polònia un 0,52% 

Espanya un 0,36%, i la mitjana Europea està situada en un 0,32%.  

Per tant nosaltres estaríem un 15% per sota de la mitjana europea, 

en uns moments on Andorra viu una situació extraordinària que 

demana molts més recursos de suport judicial i, per tant, cal que 

es dediquin també recursos extraordinaris per tal de fer front a 

aquesta situació que esperem que sigui temporal.  
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DESPLEGAMENT LEGISLATIU I REGLAMENTARI:  

En el mes de novembre de l’any passat es varen aprovar les 

modificacions de la Llei Qualificada de Justícia, de la que ja s’ha 

publicat el text refós. Aquestes modificacions regulen, entre 

d’altres coses, la carrera judicial. 

D’aquesta Llei ja s’ha aprovat el reglament del servei d’inspecció 

i abans de final d’any ja disposarem del reglament de l’Estatut del 

Batlle, Magistrat i Fiscal, que regularà l’accés, la promoció, i la 

mobilitat de la carrera, així com els drets i deures de tots ells.  

També el Consell ha publicat el temari de la fase d’oposició per a 

l’accés a les categories de Batlle i de Fiscal Adjunt.  

El Govern ja té enllestit el projecte de Llei de salaris que també 

està previst en aquesta modificació de la Llei Qualificada de la 

Justícia.  

Ja estan en funcionament les dues oficines de la Secció 

especialitzada d’Instrucció, un cop fetes les obres necessàries en 

l’ampliació de locals en el mateix edifici. Els dos batlles i secretaris 

judicials d’aquestes dues oficines ja han fet els estatges previstos 

en jutjats de França i Espanya que tenen competències en les 

mateixes  matèries. 

Felicitem al Govern i al Consell General per les lleis aprovades 

durant l’últim trimestre de l’any passat, a saber: 

- La Llei del Saig 

- La Modificació del codi de l’administració i 

- La Llei de l’embargament 

Que regulen les funcions d’aquesta nova figura del Saig  
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El Govern va signar fa pocs dies un conveni de col·laboració amb 

la “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” de França, i el dia 

1 d’octubre han iniciat la formació els tres candidats seleccionats, 

que començaran la seva activitat el primer d’abril de l’any vinent. 

Aprovades també:  

- La Llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi  

Oficial d’Advocats d’Andorra.  

- La Llei de l’exercici de la professió de procurador i del 

Col·legi Oficial de Procuradors d’Andorra   i 

- La Llei d’arbitratge del Principat d’Andorra. 

El Govern continua treballant en la modificació del Codi de 

Procediment Civil, que esperem pugui veure la llum durant el 

proper exercici. 

 

MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA:  

El Projecte de Modernització i informatització de la Justícia, està 

plenament assimilat, si bé es van fent alguns ajustaments per 

millorar l’adaptació  a les particularitats de las justícia andorrana. 

Amb  aquest projecte es busca acabar amb la morositat en les 

resolucions judicials, ja que “justícia que tarda, no és justícia” , 

volem donar més seguretat i transparència en les notificacions, a 

la vegada que es reduiran els costos i s’optimitzaran els recursos. 

Volem 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. 
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Durant aquest proper exercici, treballarem conjuntament amb el 

Govern per posar en funcionament la implantació del servei 

informàtic de comunicació processal que estableix l’article 46 bis 

de la Llei qualificada de la Justícia. A aquest efecte, el Consell 

Superior de la Justícia i el Govern han de promoure i aprovar, 

respectivament, les normes necessàries per a aquesta 

implantació, així com les normes necessàries per a l’organització i 

la posada en funcionament del registre públic de dades 

electròniques dels operadors jurídics, el qual ha de romandre sota 

el control i la vigilància del Consell Superior de la Justícia. 

 

NOU PALAU DE JUSTÍCIA:  

A finals de l’any passat el Govern va premiar els projectes 

guanyadors del concurs d’idees per al nou Palau de Justícia 

d’Andorra, i aquest any ha adjudicat l’avant projecte i projecte a 

l’arquitecte guanyador  del concurs.  

Durant aquests mesos s’han fet diverses reunions amb els 

responsables i personal dels diferents departaments i seccions, 

per tal d’anar ajustant i definint les necessitats, del Tribunal 

Superior, Tribunal de Corts, Batllia, Fiscalia, i la resta de serveis 

que s’ubicaran en el futur Palau de Justícia. 

Els vials que envolten el futur edifici ja estant pràcticament 

enllestits. 

No cal dir que tant el Consell Superior de la Justícia com tot el 

personal de l’administració de justícia esperem amb molta il·lusió 

aquest projecte, tant esperat i  desitjat.  
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PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA:  

En matèria formativa a banda de treballar en el pla de formació 

anyal s’han signat un conveni amb l’Ecole Nationale de la 

Magistrature francesa i un segon amb el Consejo General del 

Poder Judicial espanyol, el que ha de permetre perseguir una 

millora constant de les aptituds tècniques dels nostres 

professionals. 

Aquest Pla de Formació inclou tots els nivells de l’administració de 

justícia, i ha estat elaborat conjuntament per representants del 

Consell, presidents dels òrgans judicials col·legiats i el Fiscal 

General, constituint un grup de treball format amb aquesta 

finalitat. 

Durant aquest exercici, i per tal de cobrir 5 places d’oficials, el 

Consell Superior de la Justícia amb la participació de membres del 

cos judicial i fiscal han preparat unes formacions que han durat 4 

mesos, adreçades als funcionaris que vulguin conèixer les noves 

legislacions i/o que estiguin interessats en preparar-se per 

assumir noves funcions. 

D’aquesta formació n’han gaudit una trentena de persones de 

l’administració de Justícia, de les quals algunes s’han presentat a 

la promoció interna específica i han estat seleccionades per cobrir 

una plaça d’oficial al Tribunal Superior i quatre places , també 

d’oficial, per la Batllia. 



7 
 

En la formació per al proper exercici hi trobem doncs, una 

formació generalista per a tota la carrera judicial i els Secretaris 

judicials que representarà el mínim d’activitats de formació 

exigida. 

Una formació especialitzada, que serà la formació determinada 

pel Consell als efectes de la promoció en grau que preveu també 

la Llei.  

I Finalment una formació individualitzada que serà la reconeguda 

pel Consell als efectes, també, de la promoció de grau contemplat 

en els articles 38 bis, 64 bis i 68 ter.  

Podem assegurar que la figura central del Dret és el Jutge, i és per 

aquest motiu que ens calen Magistrats, Batlles i Fiscals ben 

preparats  i en constant formació.  

Sovint s’ha dit que “un ordenament jurídic es pot concebre sense 

Llei però mai sense jutge, i que és millor per un poble tenir males 

lleis però amb bons jutges que bones lleis i mals jutges”.  

I es per això que continuem apostant per una formació 

permanent. 

No voldria acabar sense dirigir-me a tots els que treballem per 

donar el millor servei en l’administració de la justícia, cadascú des 

del seu lloc, fent el que cal fer, per estar a l’alçada de les 

expectatives i de la confiança que els ciutadans han dipositat i 

dipositen en nosaltres. 

No és possible que la justícia es miri a sí mateixa, primer s’ha de 

mirar a la societat i donar-li el millor servei. Una justícia més 

ràpida és una necessitat en una societat dinàmica, canviant i 

exigent, especialment en un món globalitzat com en el que ens 

toca viure.  
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Us demano a tots: magistrats, batlles, fiscals, secretaris judicials, 

oficials, administratius, i personal del Consell, la màxima 

implicació en les tasques diàries per tal que puguem resoldre els 

dossiers amb la màxima celeritat i transparència. 

 

Volem agrair, també, la comprensió i col·laboració que demostren 

cada dia els advocats, procuradors, i assistents socials en la tasca 

que ens uneix, així com al metges forenses, perits, i equips tècnics, 

personal del centre penitenciari i del cos de policia, A tots moltes 

gràcies.  

Gràcies a tots per la vostra atenció, 

Declaro obert l’any judicial 2015 - 2016 


