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DISCURS DE L’ACTE D’OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2014-2015 

( Andorra la Vella 7 d’octubre del 2014 ) 

 

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 

Sr. Representant del Consejo General del Poder judicial del Regne 

d’Espanya, 

Srs. Presidents del Tribunal Superior de Catalunya i dels Tribunals 

d’Apel·lacions  de Tolosa i Montpeller, 

Sr. Fiscal Superior de Catalunya, 

Srs. Presidents de les Jurisdiccions de Perpinyà i Lleida, 

Distingides Senyores i Senyors 

 

En el discurs d’obertura de l’any passat, en aquesta mateixa sala, deia que 

no volia parlar d’independència pressupostària, que teníem altres 

prioritats, i que estava convençut que més tard o més d’hora seria una 

realitat. Doncs bé, aquesta independència tantes vegades reclamada per 

tots els  Consells Superiors de la Justícia, veurà la llum un cop entri en 

vigor la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia.  
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Un sistema de justícia independent i que funcioni correctament és 

essencial per guanyar-se la confiança de tots els ciutadans i els inversors, i 

indispensable per a generar confiança mútua en l’espai europeu de 

justícia.  

Durant aquest any judicial, agost 2013 – juliol 2014, s’han fet realitat 

molts dels projectes dels que vàrem parlar en l’obertura de l’any passat, 

com són:  

 

1er: En Matèria legislativa:  

La  Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia 

La Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 

21 de desembre de 1993. 

La Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del 

Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998 

Tres lleis que introdueixen unes carreres judicial i fiscal efectives i 

progressives, fonamentades en els mèrits i les aptituds tècniques per a 

l’exercici de les funcions jurisdiccionals.  

Que donen més competències a l’òrgan de Govern i d’Administració de 

l’organització judicial en matèria de formació, control i seguiment de 

l’activitat judicial. 

I que reformen les competències atribuïdes als tribunals en l’àmbit de la 

jurisdicció penal amb la doble finalitat que hi hagi un repartiment més 

equitatiu dels processos dels quals els correspon conèixer i de dotar 

aquests tribunals de més coherència i uniformitat competencials.  

 

A tràmit parlamentari:  

El Projecte de Llei del Saig 

El Projecte de Llei de la modificació del codi de l’Administració 
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El Projecte de Llei de l’embargament 

Aquests tres projectes permetran alliberar l’Administració de Justícia i més 

especialment la Batllia de la funció d’executar les sancions administratives 

i les causes civils.  

El Projecte de llei de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi 

Oficial d’Advocats d’Andorra. 

El Projecte de llei de l’exercici de la professió de procurador i del Col·legi 

Oficial de Procuradors d’Andorra. 

La Proposició de llei d’arbitratge del Principat d’Andorra 

L’arbitratge ha tingut un fort arrelament al Principat d’Andorra com a 

mecanisme de resolució de litigis, però la manca de regulació legal 

d’aquesta institució ha comportat que, a la pràctica, aquesta opció hagi 

estat sovint descartada per les parts. 

 

2on: Projecte de Modernització i informatització de la Justícia:  

El programa adquirit  a la Comunitat Autònoma de Navarra, ja està del tot 

instal·lat i en aquests moments s’estan fent les formacions a tot el 

personal. Jo mateix vaig assistir ahir a una de les classes i la setmana que 

ve a una segona, altres membres del Consell faran, també, aquesta 

formació. La millor manera de conèixer el que estem millorant i 

modificant és participant en la formació del nou programa. 

Els treballs per implantar el nou programa i la confecció de les plantilles es 

va iniciar a finals del mes de març i el nou sistema serà operatiu a finals 

del mes d’octubre. La col·laboració del personal ha estat molt satisfactòria 

i l’empresa Tracasa, que depèn del Govern de Navarra, i és la responsable 

de la implantació, ha quedat gratament sorpresa del grau d’implicació del 

personal que ha participat en aquesta primera fase.  

En poques setmanes ja es treballarà amb aquesta nova plataforma. Estem 

convençuts que aquesta reforma ens permetrà respondre a la demanda 

d’una justícia més accessible, pròxima i transparent, que ofereixi nous 
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canals d’accés a la informació, i millori la relació entre la Justícia i els 

ciutadans.  

Tot i que estem molt a prop de la mitjana europea en quan a temps mig 

de resolució d’expedients, el nostre objectiu és reduir el temps de 

resposta de tots els dossiers que tractem, ja que com s’ha dit en moltes 

ocasions: una justícia lenta no és justícia. 

 

3er: La nova Seu de la Justícia:  

Dèiem fa un any que iniciàvem les reunions amb el personal dels diferents 

nivells i sectors de l’Administració de Justícia per tal d’elaborar un estudi 

de necessitats, i poder disposar d’un pla funcional en el moment de treure 

el concurs d’idees per al nou edifici. Aquesta feina ja s’ha fet, i per tant ja 

disposem de tota la informació necessària per tal de treure l’edicte 

corresponent. En aquests moments ja està en curs la construcció dels 

nous vials, al Prat del Rull,  que envoltaran el futur edifici. I fa pocs dies el 

Govern va treure l’edicte per al concurs d’idees del nou edifici. 

En el discurs d’orientació política del passat 19 de juny el Cap de Govern 

va considerar “la construcció del Nou Palau de Justícia com a una qüestió 

de serveis prioritària pel Govern”.  

Tot el personal de l’Administració de la Justícia té esperances de veure 

finalment realitzada aquesta obra, tants anys desitjada, que permetrà una 

millor distribució dels circuits de circulació del personal, dels administrats i 

dels detinguts, a la vegada que millorarà, de forma molt important, les  

seves condicions de treball, y que posarà a la Justícia andorrana al nivell 

que es mereix.  

Totes aquestes millores, legislatives, informàtiques i de nou Palau de 

Justícia, que han estat reclamades, de manera insistent, pels diferents 

Consells Superiors de la Justícia, són i seran en breu una realitat. Volem 

agrair especialment al Ministre de Justícia i Interior la seva implicació  i 

suport en tots aquests projectes. També a tot el Govern que ha validat 

aquets projectes i al Consell General que ha debatut i aprovat els diferents 

textos legislatius.  
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Després de més de 20 anys post constitucionals, el Govern i el Consell 

General han estat sensibles a les insistents demandes de l’administració 

de Justícia i es pot dir que s’ha avançat més en aquests dos últims anys 

que en els 18 anteriors. 

Tot el que s’ha aconseguit durant aquests dos anys, i el que està en camí, 

ens ha de fer més eficients, més transparents, i més pròxims dels 

ciutadans, que esperen molt més de nosaltres, en un món que cada 

vegada està més judicialitzat, en el que a diari la premsa se’n fa més reso.  

Si es repassa la premsa andorrana de fa 25 o 30 anys, es pot veure que els 

temes judicials ocupaven molt poc espai, i els articles dedicats a la justícia 

eren molt esporàdics. Avui, pràcticament tots els mitjans de comunicació  

dediquen a diari minuts i pàgines a temes judicials. Aquest és un fenomen 

que també passa a l’estranger.  

En alguns països, els jutges han fet o estan fent cursos de periodisme 

judicial, que  ha fet possible que els periodistes s’acostessin a veure com 

desenvolupen diàriament la seva tasca, jutges i magistrats,  i entenguin 

que els necessiten igual que els necessiten tots aquells que exerceixen 

algun poder, amb la diferència que als altres poders, aquest món dels 

periodistes,  els resulta summament accessible, i a la justícia els resulta 

molt distant. No n’hi ha prou en fer be les coses sinó que cal convèncer als 

altres  que es fan bé.  Deixo aquí per a la reflexió, si aquesta no fóra una 

bona iniciativa per a un futur pròxim.  

Totes aquestes millores legislatives iniciades i les que estan en curs ens 

han de permetre treballar amb més garanties i eficàcia, a la vegada que 

reduiran les execucions administratives i civils que passaran a ser 

executades per l’administració central i local i pel Saig. 

El nou programa informàtic i les millores a nivell de processos també ens 

ajudaran en la tasca de cada dia, i també a  relacionar-nos millor amb els 

professionals del dret.  

Finalment les noves instal·lacions, que haurien de ser una realitat en pocs 

anys (2 o 3 esperem que no més), posaran a la justícia al nivell que es 

mereix , i a l’administració de justícia els permetrà treballar en unes 



6 
 

condicions equivalents a les que gaudeixen la  resta de persones que 

treballen en les diferents administracions de l’estat.  

 
4rt: Pla de formació continuada aprovat pel CSJ pel proper 2015 
 
Tenim preparat un programa de formació ambiciós per a tots els nivells de 

l’administració de Justícia  (Magistrats, Batlles, Fiscals, Secretaris Judicials, 

oficials, administratius i empleats de Consell Superior de la Justícia).  

Aquesta formació servirà també, per créixer dins de la carrera judicial. 

La nova Llei Qualificada de Modificació de la Llei qualificada de la Justícia 

contempla, la competència en matèria de formació del Consell Superior de 

la Justícia, per al bon funcionament de l’Administració de Justícia, en 

general, i en particular,  articulant el dret de batlles i magistrats a la 

formació permanent. 

El CSJ ha programat, per al proper any, un seguit d’activitats formatives 

articulades dins de l’anomenat Pla de Formació Continuada del Consell 

Superior de la Justícia  per a l’any 2015. Mitjançant aquest Pla, el Consell 

exercita les seves competències en matèria de formació contemplades en 

la Llei. 

El Pla, s’ha 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. 

El Pla de Formació Continuada fa una opció per combinar diversos tipus de 

formació que ens permetran categoritzar-les en funció de la finalitat que 

han d’assolir segons la Llei. 
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Hi trobem, doncs, una formació generalista, per a tota la carrera judicial 

que representarà el mínim d’activitats de formació exigida. (art.52). 

També hi trobem la formació especialitzada, que serà la formació 

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

també la Llei. 

Finalment, la formació individualitzada que serà la reconeguda pel Consell 

als efectes, també, de la promoció de grau inclòs al superior contemplat 

en l’art. 44 apartats 2 i 3. 

El Pla de Formació Continuada, s'articula amb els següents programes: 

 Programa per a Magistrats, Batlles i Fiscals. Que seran segons el cas, de 

formació general, especialitzada i individualitzada. 

 Programa per a Secretaris Judicials. 

 Programa per a oficials i comandaments del Consell Superior de la 

Justícia.  

 Programa per administratius i nuncis judicials. 

La programació d’aquesta formació estarà supeditat, evidentment, a les 

disposicions pressupostàries de cada exercici.  

 

Per acabar:  

Voldria dirigir-me a tots els que ens dediquem a l’administració de Justícia, 

nuncis, administratius, oficials, secretaris Judicials, Batlles, Fiscals, 

magistrats i ben entès membres del Consell Superior de la Justícia, per dir: 

Que en una societat ideal, sense conflictes de cap tipus :socials, familiars, 

econòmics, comercials i d’altres, tots nosaltres no tindríem feina, almenys 

en aquest sector. 
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Els ciutadans confien en nosaltres per resoldre tots aquests conflictes que 

creixen dia a dia en la  societat actual, i no els podem defraudar. 

Tenim més i millors programes i equips informàtics, tenim i tindrem 

millors textos legals, i tindrem, en poc temps, un nou edifici per treballar 

en millors condicions.  El que ja no tindrem seran excuses .  

Confio , millor dit, estic convençut, que sabrem donar resposta a aquest 

neguit dels administrats, de forma justa, transparent, i en un temps de 

resolució acceptable.   

Deia l’any passat que esperàvem un esforç d’adaptació als nous sistemes 

organitzatius i de modernització i informatització que estàvem a punt 

d’adquirir a la Comunitat Autònoma de Navarra i que tenien com a 

finalitat donar als ciutadans un servei el més atent, amable, rigorós i 

puntual possible. Aquest esforç continua sent, més necessari que mai en 

aquest moment en el que estem a punt de posar en funcionament el nou 

projecte informàtic un cop acabada la formació iniciada fa pocs dies.  

Estic convençut que superarem aquest repte i que ens adaptarem al nou 

model ràpidament, per tal que aquestes millores repercuteixin molt aviat 

en un millor servei a tots els administrats.  

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 . A tots moltes gràcies.  

Gracies per la vostra atenció,     

Declaro obert l’any judicial 2014 – 2015 


