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DISCURS DE L’ACTE D’OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2013-2014 

( Andorra la Vella 17 d’octubre del 2013) 

 

M. I. Sr. Síndic i Sra. Subsíndica  

M.I. Srs. Representants dels Coprínceps 

M.I. Sr. Ministre de Justícia i Interior 

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 

Representant del Consell General del Poder Judicial del Regne d’Espanya  

Srs. Presidents de les jurisdiccions de Tolosa, Montpeller, Perpinyà 

Distingides Senyores i Senyors, 

 

Després de les intervencions que m’han precedit no cansaré a l’audiència 

amb més dades estadístiques, ja que les podreu consultar en el tríptic que 

us fem a mans.  

Deixeu-me tant sols que faci un comentari sobre el gràfic de la primera 

plana del tríptic, en el que podreu comprovar que les partides de Bens 

Corrents i Despeses de Personal del pressupost d’aquest any 2013, són 

més baixes que les del pressupost de l’any 2009. 

Amb això volem posar de manifest que també la justícia esta fent esforços 

de cara a reduir les despeses de funcionament en un moment de vaques 

magres, però amb la diferència que en els moments de vaques grasses els 

pressupostos de la Justícia ja eren els més baixos de tota l’administració, i 

especialment pel que fa a les partides d’inversió.  
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A punt de finalitzar el nostre segon any de mandat, deixeu-me que faci 

primer un resum de la situació en que es troba actualment l’Administració 

de Justícia del Principat, per parlar a continuació de les actuacions que 

s’han dut a terme durant aquest exercici, i entrar finalment a comentar els 

projectes en curs. També dedicaré uns instants a parlar del projecte de 

formació de tot el personal per al proper exercici 2014. 

  

Situació actual:  

Primer: Durant aquest últim any, i en aplicació de les  Lleis de pressupost 

2012 i 2013 que diuen:  “Durant l’exercici les places vacants de 

l’Administració  que es generen, incloses les jubilacions, no es poden 

cobrir amb personal fix extern, a excepció de les vacants produïdes en el 

Cos Especial de Policia i les de secretaris judicials”, per tant no s’han 

pogut cobrir cap de les  8 baixes d’oficials i administratius. Pel que fa als 

Secretaris Judicials, no hem disposat de la plantilla complerta fins a data 

d’ahir quan hem nomenat a una nova secretària judicial per la Fiscalia, i 

durant més de quatre mesos la Batllia ha funcionat amb 8 Batlles en lloc 

dels 12. 

Segon: Malgrat l’ampliació dels locals de la planta baixa, continuem tenint 

problemes d’espai en tot l’edifici, el que fa que la distribució de les 

oficines judicials de la Batllia no sigui uniforme, que les que estan situades 

al segon pis no disposin d’un accés adequat, que totes elles i els diferents 

tribunals no disposin d’espai suficient per a l’arxiu viu, i més greu encara 

que tot l’edifici no disposi de les mesures de seguretat més bàsiques.  

L’arxiu central de la Batllia està sobresaturat i té greus problemes 

d’humitat, als que si afegeix  l’entrada d’aigua en els dies de crescuda del 

riu Valira. 

I Tercer: La circulació de persones en la planta baixa que dona accés a les 

diferents sales d’audiència, no és la més adient, ja que conflueixen en un 

mateix espai: els acusats, els testimonis, les víctimes, i el públic en general. 
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Actuacions d’aquest exercici:  

Pel que fa als locals:  

- Hem pogut ampliar en uns 100 m2 a la planta baixa que s’han 

destinat a ubicar-hi els serveis de registre d’entrada de la 

Presidència de la Batllia.  

- S’ha condicionat una de les sales d’audiència per tal d’efectuar-hi 

les primeres declaracions davant el Batlle de guàrdia. 

- Disposem d’un local per arxiu en el nou edifici del Consell General, 

que ens ha permès alliberar espai a l’arxiu dels Marginets. 

- S’ha ampliat considerablement l’espai destinat a sala de 

procuradors. 

- Hem millorat i ampliat el circuit de càmeres de vigilància de tot 

l’edifici. 

- S’han instal·lat polsadors de seguretat en totes les sales d’audiència, 

recepcions de les diferents jurisdiccions i despatxos de Batlles i 

Secretaris Judicials. 

- Finalment, demà inaugurarem la sala de menors que està 

concebuda de manera que el menor no sofreixi la pressió de veure a 

tanta gent durant l’entrevista. Se’l situa sol amb l’assistent social o 

el psicòleg, i la resta dels intervinents segueixen la conversa en una 

sala contigua a través d’un mirall.  

 

Pel que fa als equipaments:  

- S’ha instal·lat un sistema de videoconferència en una de les sales 

d’audiència, que ens facilitarà les intervencions de tècnics i perits 

estrangers , així com les execucions de Comissions Rogatòries. 

- S’acaba  d’adjudicar els servidors del centre de contingència que ens 

permetrà tenir duplicades totes les bases de dades de la justícia.  

- Aquesta setmana hem aprovat treure a concurs l’adquisició 

d’ordenadors de taula, per tal d’anar renovant els més vells (alguns 

aparells tenen més de 10 anys). 

- S’ha continuat la instal·lació de l’aire condicionat, en la primera 

planta de l’edifici. 
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Totes aquestes petites inversions eren necessàries i urgents i ens 

permeten donar un millor servei als administrats, a la vegada que 

millorem les condicions de treball d’algun sector de l’administració de 

justícia.  

Algunes d’aquestes inversions es podran utilitzar en la nova seu de la 

Justícia de la que parlaré en uns moments.  

 

En matèria Legislativa:  

Gràcies a la diligència del Govern i en especial del seu ministre de Justícia i 

Interior, Sr. Xavier Espot, s’està avançant molt en les següents regulacions:  

- de la carrera judicial  

- de la reorganització de les competències en matèria penal. 
- de les execucions administratives 

- de les execucions civils 

- del Codi de Procediment Civil 

Alguns d’aquests textos entraran en breu a tràmit parlamentari 

 

Pla de Modernització i informatització de la Justícia:  

Aquest pla de modernització i informatització, que després de les 

diferents reunions de treball mantingudes amb personal de totes les 

seccions i dels diferents nivells de l’administració de justícia, ha servit per 

revisar i millorar tots els processos actuals, aconseguint un guió de 

necessitats, i esperem  poder iniciar la seva implementació en un termini 

molt curt de temps.   

 

En aquests moments, estem pendents d’una última visita per veure un 

programa similar, en ple funcionament, en una comunitat autònoma 

espanyola, i poder signar, si s’escau, un conveni per adquirir-lo. Si així fos, 
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el cost final resultaria molt més econòmic que fer un programa específic i 

a mida per a l’Administració de Justícia andorrana.  

Aquest programa ha de fer possible disposar d’una justícia més ràpida, 

eficient, eficaç, professionalitzada i tecnològicament avançada que 

permeti a l’Administració de Justícia fer front a les seves responsabilitats 

en millors condicions.  

PUNT D’INTERCONEXIO CENTRAL  (PIC) 

Deixeu-me que posi un exemple, del que pot representar alguna de les 

millores que volem implementar:  

Avui quan un Batlle vol procedir a embargar els bens d’alguna persona ha 

d’efectuar els següents passos :  

- Enviar una carta als 4 notaris del Principat i una a la Cambra de 

Notaris demanant si la persona en qüestió té bens immobles al seu 

nom, i un cop rebuda la resposta decidir quin bé embarga. 

- Enviar una carta a tots els bancs del Principat demanant vulguin 

bloquejar l’import concret si s’escau.  

- Enviar carta a la CASS per poder conèixer si  la persona en qüestió 

rep salaris o pensions. 

- Consultar els registre de Comerç i Industria i el Registre de 

Societats. 

- Consultar el registre de vehicles 

Totes aquestes consultes i l’obtenció de les respostes poden tardar entre 

1 més i mig i dos mesos, en el millor dels casos. 

Doncs bé, en molts països, i concretament a Espanya, que és el model que 

millor coneixem, aquesta informació el jutge l’obté en menys de 5 minuts , 

gràcies a uns protocols signats amb tots els estaments que s’han detallat 

anteriorment, i que permeten connexions informàtiques totalment 

segures.   

Aquest és tant sols un exemple del que pot representar implementar 

aquest Pla de modernització i informatització de la Justícia andorrana, 
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com altres exemples podríem esmentar l’expedient judicial electrònic, o 

l’extracció automàtica de dades estadístiques. 

La nova seu de la Justícia:  

Hem comentat fa uns moments algunes de les millores que s’han dut a 

terme en l’actual edifici de la Batllia, moltes de les quals eren urgents i 

necessàries, i que sempre hem intentat fer-les de manera que no 

representessin un cost massa elevat, tenint en compte que estem en uns 

locals provisionals (provisionalitat que dura d’ençà l’any 1993). 

Ja s’ha, dit en moltes ocasions, que 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 diferents Comuns o a qualsevol parapública.  

Doncs bé, finalment el Govern, conscient d’aquesta situació, ha pres el 

compromís de tirar endavant el projecte d’una nova Seu de la Justícia, 

amb un calendari que hauria de fer possible treure el concurs públic del 

projecte durant l’any 2015, ja que abans s’han de fer els vials que envolten 

la parcel.la.  

El Consell Superior de la Justícia començarà en breu les reunions amb 

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. També estudiarem com ubicar en 

l’esmentat edifici altres serveis de l’administració compatibles amb la 

Justícia, com: el Registre Civil, la Medicina Legal i forense, i la Cambra de 

Notaris.  

No cal dir que tot el personal de l’Administració de la Justícia té 

esperances de veure finalment realitzada aquesta obra, tants anys 

desitjada, i que posarà a la Justícia andorrana al nivell que es mereix.  
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Formació del personal de l’Administració de Justícia:  

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els coneixements, consolidar els 

hàbits d’estudi i de dedicació, potenciar determinades actituds i 

comportaments que garanteixin l’excel·lència en l’exercici professional en 

l’àmbit de la justícia, volem potenciar la formació per tal que tot el 

personal tingui l’entrenament en les tècniques i les habilitats necessàries 

per al desenvolupament del seu treball, que de ben segur són exigències 

de la ciutadania a la qual servim. 

La formació tindrà diferents nivells: Formació Inicial, Formació per a la 

promoció en la carrera, Formació Continuada i formació especifica en 

temes concrets com el Blanqueig de diner, Delictes econòmics, 

Narcotràfic, etc.  

Aquests cursos de formació aniran destinats a Magistrats, Batlles, Fiscals, 

Secretaris Judicials, Oficials i administratius. Algunes formacions es faran 

fora del Principat i d’altres en les dependències de la Universitat 

d’Andorra.  

 

Per acabar:  

Alguns estareu esperant que parli de la independència pressupostària de 

la Justícia, doncs bé, no en parlaré, tenim avui moltes altres prioritats ; de 

totes maneres estem convençuts que més tard o més d’hora serà una 

realitat. 

M’agradaria, també, demanar a tots els que treballeu en el sí de 

l’Administració de la Justícia: Magistrats, Batlles, Fiscals, Secretaris 

Judicials, Oficials, A dministratius, Nuncis i altres persones de diferents 

departaments, un esforç d’adaptació als nous sistemes organitzatius i de 

modernització i informatització que estem a punt d’implementar, i que 

tenen com a finalitat donar als ciutadans un servei el més atent, amable, 

rigorós i puntual possible.  
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Estem convençuts que podem comptar amb la vostra col·laboració i 

màxima dedicació, per tal que aquest repte que ens hem fixat sigui una 

realitat en el decurs del pròxim any.  

El Consell Superior de la Justícia valora també, la comprensió i 

col·laboració que demostren cada 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 els presents moltes gràcies per la vostra atenció 

 

QUEDA INAUGURAT L’ANY JUDICIAL 2013-2014  


