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OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2023 

10 de febrer del 2023 

 

Després de dos anys en els que l’acte d’obertura de l’any judicial s’ha 

celebrat en un format reduït, finalment aquest any el podem fer sense 

restriccions d’aforament. 

Fa deu dies el Consell General va aprovar el pressupost per l’exercici 

2023 que inclou l’import corresponent al “Pla de Xoc”, per tant podrem 

publicar els edictes pertinents per cobrir totes les places previstes en 

aquest Pla, i organitzar la formació per les persones que cobriran 

aquestes places per tal de que siguin operatives com més aviat millor. 

La modificació de la Llei Qualificada de la Justícia que es va aprovar 

pel Consell General el dia 1 de desembre del 2022, a més del Pla de 

Xoc i el seu cost econòmic, va incloure algunes modificacions 

legislatives que ajudaran a simplificar alguns tràmits i agilitzar la 

resolució dels expedients, i també la creació de la Vicepresidència 

del Tribunal de Batlles, que ha de reforçar aquest òrgan jurisdiccional 

cabdal per al bon funcionament de la justícia i de la garantia del dret 

a la jurisdicció. 

El Govern també ha introduït altres modificacions en aquesta Llei, 

algunes de les quals no compartim del tot. 

Cada jurisdicció i el Ministeri Fiscal va consensuar i presentar un 

informe en el que van posar de manifest les seves necessitats de 

personal, equipaments i espais per tal de poder donar el millor servei 

i resoldre els expedients en el millor termini. 
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Totes aquestes demandes venen avalades per les diferents dades 

estadístiques i pels informes que el Servei d’inspecció de 

l’Administració de Justícia ha emès d’ençà la seva creació. 

A l’inici del mandat el Consell Superior va crear 5 comissions de 

treball, formades cadascuna d’elles per dos o tres membres: la 

comissió de finances i pressupost, la comissió jurídica, la comissió 

pedagògica i de personal, la comissió dels sistemes d’informació i 

comunicació,  i la comissió de seguiment i manteniment de l’edifici, 

comissions que es reuneixen periòdicament, i sotmeten a les 

sessions ordinàries setmanals del ple de Consell l’aprovació dels 

treballs efectuats. 

Un dels objectius d’aquest Consell Superior de la Justícia ha estat 

d’agilitzar la comunicació amb les diferents jurisdiccions, establint així 

reunions periòdiques amb els seus Presidents. 

També s’han dut a terme de manera periòdica reunions amb el 

Col·legi d’Advocats d’Andorra, juntament amb els Presidents de 

Jurisdicció i el Fiscal General. 

Atès que es la darrera obertura d’any judicial del mandat d’aquest 

Consell Superior de la Justícia, presentem a continuació un balanç 

de la feina feta durant el present mandat i fins a la data d’avui. 

 

EXPEDIENT ELECTRÒNIC I NOVES TECNOLOGIES 

En les ultimes reunions de la  Cimera judicial Iberoamericana molts 

països han presentat els seus models tecnològics ja desenvolupats, 

mentre d’altres han avançat els seus projectes en curs. Conceptes 

com: Expedient Judicial Electrònic, Digitalització d’expedients, 
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Comunicacions via Internet, Convocatòries via SMS, utilització de la 

Videoconferència, Gravació de judicis, etc. ja són una realitat en 

molts països d’Europa i de Centre i Sud América. (fins i tot en alguns 

països ja es fan judicis per videoconferència: (EEUU, Brasil i 

Austràlia, entre altres). 

La tramitació electrònica dels processos, la presentació per Internet 

o correu electrònic dels escrits per part dels intervinents ( advocats, 

procuradors, perits), i la consulta dels expedients judicials via Web 

són tant sols algunes de les actuacions que més aviat o més tard 

s’implantaran en els òrgans judicials de tots els països. 

L’ús de les tecnologies de la informació i el coneixement en la gestió 

dels expedients judicials, i en general en les oficines judicials de la 

Batllia i els Tribunals han de permetre una millora important en el seu 

funcionament que acabarà millorant la eficàcia i la eficiència en 

l’Administració de la Justícia.  

L’èxit de la nova estructura judicial depèn en gran mesura de la 

modernització tecnològica de l’Administració de Justícia, de forma 

que els advocats, els procuradors i els ciutadans puguin dirigir les 

seves peticions als tribunals en format electrònic, on les diferents 

instàncies de l’estructura judicial es comunicaran entre elles a través 

de la xarxa.  

En definitiva es tracta de substituir progressivament el format paper 

dels processos judicials però sempre amb el màxim respecte de les 

mesures de seguretat que s’escaiguin . 

Estem convençuts de que fomentar l’ús de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació, ens ajudarà a millorar la prestació del 

servei al públic, estalviant temps i treball, més informació i 
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transparència sobre el funcionament, millor eficiència en el 

tractament dels casos i disminució dels costos, donant a la vegada 

un millor accés a una justícia de major qualitat. 

L'expedient judicial electrònic beneficiarà al ciutadà en: 

 

- RAPIDESA, creant una nova estructura judicial s’aconsegueix 

una justícia de major qualitat i més ràpida,  

- PROXIMITAT, doncs la finalitat primordial és que el ciutadà 

arribi a tenir un servei més pròxim i de qualitat, 

- HOMOGENEÏTAT, atès que el ciutadà percebrà que tota 

l’estructura judicial actua amb els mateixos criteris, i 

- TRANSPARÈNCIA, puix que es tracta de fer nostres els 

principis de transparència, informació i atenció adequada dels 

usuaris de l’Administració de justícia. 

 

 

NORMA TÈCNICA 

 
El camí cap a la Justícia digital, va començar amb la tramitació i 

aprovació de la “Llei d'accés electrònic de l´Administració de Justícia” 

que proporciona la cobertura legal necessària per començar a 

implantar l'expedient judicial electrònic. 

Igualment, i de forma complementària, el Consell Superior de la 

Justícia juntament amb els Presidents de Jurisdicció i Fiscalia 

General, han iniciat la definició de la Norma Tècnica de l'Expedient 

Judicial Electrònic que té per objecte establir l'estructura i format 

tècnic de l'Expedient Judicial Electrònic, les especificacions dels 

serveis d'intercanvi d'informació amb els professionals, les persones 
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físiques i jurídiques i altres administracions, així com les definicions i 

codificacions associades. 

Tant la Llei d'Accés Electrònic de l’Administració de Justícia com la 

Norma Tècnica de l'Expedient Judicial Electrònic seran la base legal 

i normativa sobre la que es recolzarà el desplegament de l'Expedient 

Judicial Electrònic al Sistema de Gestió de Justícia Avantius, 

implantat a l'Administració de Justícia d´Andorra. 

Afegir, que mentre no entri en vigor la llei, s’han elaborat un convenis 

per establir regles i criteris d'actuació homogenis per a la utilització 

del Portal de Serveis per a Professionals (PSP) en relació amb la 

funcionalitat del sistema d'actes de comunicació processal per 

mitjans telemàtics així com de la presentació d'escrits a 

l’Administració de Justícia per part dels organismes públics dels 

Principat, com son els Notaris, els Ministeris de Justícia i Interior i 

d’Afers Exteriors, el Servei de Policia, el Departament d’Institucions 

Penitenciaries, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, la Unitat 

d’Intel·ligència Financera d’Andorra, l’Autoritat Financera Andorrana, 

l’Associació de Bancs d’Andorra i el Registre civil , que no ostenten 

la condició de part en un procés. 

 

SEU DE LA JUSTÍCIA 

Durant aquest mandat s’ha dut a terme el seguiment de l’acabament 

de les obres de la nova Seu de la Justícia, que responia al compromís 

del M.I. Govern d’Andorra i del Consell Superior de la Justícia de 

dotar la Justícia d’unes instal·lacions dignes, així com el trasllat a la 

mateixa que es va concretar amb èxit al mes d’agost del 2020. Volem 
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donar novament les gràcies a tot el personal per l’esforç que va dur 

a terme per tal que aquest trasllat fos reeixit en tant sols un mes. 

Trasllat a les noves dependències que va suposar un canvi qualitatiu 

substancial de tota l’Administració de Justícia, amb unes 

instal·lacions més amplies, més dignes i  més adients per la seva 

funció, i que ha de contribuir a incrementar els nivells d’eficàcia i 

eficiència. 

 

CRISIS SANITÀRIA 

Sense oblidar que el Consell Superior de la Justícia i l’Administració 

de Justícia, com totes les altres administracions del país va haver de 

fer front a la crisis sanitària derivada de la Covid 19, tant a nivell  

normatiu com organitzatiu i de redistribució d’espais.  

Volem aprofitar aquest acte per fer un reconeixement a tot el personal 

sanitari per la seva dedicació i professionalitat durat la pandèmia, 

com també a tots els col·lectius que han mantingut la seva activitat 

durant els períodes de confinament i que ens han continuat donant 

els serveis necessaris i bàsics a tota la població. 

També tenim un pensament especial  per totes les famílies que han 

perdut gent estimada. 

La crisis sanitària provocada pel Coronavirus Covid-19 va determinar 

que aquest Consell Superior de la Justícia prengués l’acord de data 

15 de març 2020 (avalat per la llei Omnibus de data 1 d’abril, de 

mesures urgents per la situació d’Emergència Sanitària) pel que es 

disposà amb caire general, de tota l’activitat judicial dels Tribunals a 

excepció dels Serveis de Guardia i la tramitació d’aquells assumptes 
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urgents pels quals la manca d’intervenció podia comportar 

conseqüències de difícil o impossible reparació, comprenent-se en 

tot cas la tramitació d’assumptes amb presos, l’adopció de mesures 

cautelars i l’adopció de mesures per les persones en situació de risc. 

 

FORMACIÓ 

• L’article 38 bis de la Llei Qualificada de la Justícia disposa que 

el Consell Superior de la Justícia pot organitzar, directament o 

mitjançant convenis amb altres institucions, incloses 

estrangeres i internacionals, les activitats formatives que 

consideri convenients per al bon funcionament de 

l’Administració de Justícia.  

De manera especial, ha de determinar els programes formatius 

i de pràctiques que han de seguir els batlles en pràctiques que 

hagin superat les proves d’accés, les activitats formatives 

necessàries per passar als graus segon, tercer o superior dins 

de cada categoria judicial, i els nivells mínims d’activitat de 

formació continuada que han de realitzar els magistrats, batlles 

i els fiscals durant el seu mandat. 

El Pla de formació s’elabora conjuntament per representats del 

Consell, els Presidents dels òrgans judicials col·legiats i el 

Fiscal General, constituint un grup de treball format amb 

aquesta finalitat. 

El Pla de Formació Continuada combina diversos tipus de 

formació que ens permeten categoritzar-les en funció de la 

finalitat que han d’assolir segons la Llei: 
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-Formació generalista, que es per a tota la carrera judicial que 

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

-Formació especialitzada, es la formació determinada pel 

Consell als efectes de la promoció en grau que preveu també 

la Llei. 

-Formació individualitzada, que es la reconeguda pel Consell 

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

contemplat en l’art. 44 aparts 2 i 3. 

El Pla de Formació Continuada, s’articula amb els següents 

programes. 

Programa per a Magistrats, Batlles i Fiscals. Que són 

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. 

 

CONVENIS AMB LA UNIVERSITAT D’ANDORRA 

En data 5 de juliol del 2021 el Consell Superior de la Justícia, amb la 

voluntat de incentivar i preparar candidats que vulguin optar a batlles, 

fiscals i secretaris judicials, va signar un conveni marc i  dos convenis 

de col·laboració amb la Universitat d’Andorra per a fomentar prop 

dels estudiants la participació als diferents concursos en l’àmbit 

judicial, havent creat una comissió de seguiment entre el Consell 
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Superior de la Justícia i la Universitat d'Andorra encarregada de 

supervisar i coordinar les activitats desenvolupades a l’empara dels 

convenis de col·laboració referits, consistint en : 

1.- la introducció de la menció en l’àmbit judicial dins del Màster 

en Dret; amb unes matèries especifiques obligatòries que son: 

 - La Jurisdicció en la societat actual 

 - La cooperació judicial internacional 

- Deontologia de la judicatura 

- Valoració probatòria i motivació 

2.- Un curs de preparació per a l’accés a la carrera judicial i a la 

carrera de secretari judicial, d’una durada de dos anys, quina 

matrícula es oberta, a l’inici i a la meitat del semestre, destinat a 

persones titulars del Mates 4 que desitgin preparar-se per a la 

superació de les proves d’accés a la jurisdicció (batlle, fiscal o 

secretari/a judicial) i que consisteix en un programa de preparació, 

seguiment, revisió i acompanyament per part d’un tutor expert en la 

matèria, en el sentit d’orientar l’estudiant al procés de preparació  de 

les oposicions. 

L’organització d’aquest curs es fa a traves de Universitat d’Andorra, 

qui lliura un títol no reglat a les persones que durant els dos anys han 

fet el curs. 

 

PLA DE XOC 

En data 21 de juliol del 2021, i desprès de varies reunions amb el 

Ministre de Justícia i Interior, el Consell Superior de la Justícia va 
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presentar el PLA DE XOC a Govern consistint en dues intervencions 

que havien d’anar acompanyades de les modificacions legislatives 

sol·licitades per part del Consell Superior de la Justícia: 

1 - La creació de noves places per tal de reforçar les mancances i 

problemes estructurals de l’Administració de Justícia, i impulsar la 

resolució dels procediments i evitar dilacions indegudes i amb 

l’objectiu d’arribar a una Justícia més eficaç i més eficient que 

requereix un Estat de dret, 

2 - La creació de dues  figures  l’assistent de justícia, i el jurista 

assistent, en línia amb el que preveuen els ordenaments jurídics de 

l’entorn per assegurar el bon funcionament de la justícia de manera 

temporal i excepcional  en casos concrets o quan les necessitats  de 

l’Administració de Justícia  ho requereixin, per tal de donar suport. 

Aquest Pla de xoc finalment consensuat amb el Ministre de Justícia 

i Interior,  es presentà a Govern en data 23 de març del 2022,   

consistí en la dotació de recurs humans, amb la creació de noves 

places de treball, per millorar la eficiència i eficàcia de l’Administració 

de Justícia, en concret: 

-  6 places de Secretari Judicial,  de les quals 5 per la Batllia 

d’Andorra i 1 per Fiscalia General, amb un ajustament de la 

base retributiva d’aquest grup funcional, mitjançant la 

modificació de la Llei de la funció pública de l’Administració de 

justícia, 

- 13 noves places d’oficial, dos dels quals tindrien funcions de 

documentalista, 

- 5 places d’administratiu per la Fiscalia General, i 
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- 1 plaça de Fiscal Adjunt, amb el ben entès de tenir la possibilitat 

de seguir disposant  de personal interí mentre aquestes places 

no siguin cobertes. 

El personal interí ha permès cobrir les vacants, sigui per baixes 

de llarga durada sigui per necessitats urgents o per vacants que 

no s’han cobert 

Però aquests recursos humans també han d’anar acompanyats de 

les modificacions legislatives que han estat proposades i algunes 

d’elles ja dutes a terme, a traves del Consell Superior de la Justícia i 

del Ministeri de Justícia i Interior. 

Convé posar de relleu que el Pla de Xoc fou també avalat en el marc 

de la comissió per la millora de la Justícia a la qual participava el 

Consell Superior de la Justícia, el Ministre de Justícia i Interior, així 

com els Degans dels Col·legis d’ Advocats i de Procuradors i el 

President de la Cambra de Saigs. 

L’aprovació d’aquest Pla de Xoc ens ha permès la creació de dos 

noves oficines judicials : 

La cinquena oficina d’instrucció ordinària i una tercera oficina 

d’instrucció especialitzada. 

 

PROPOSTES DE MODIFICACIONS LEGISLATIVES 

Des del Consell Superior de la Justícia i en alguns casos 

conjuntament amb el Ministeri de Justícia i Interior, s’han proposat 

modificacions legislatives moltes de les quals ja estan aprovades i en 

vigor: 



12 
 

• La Llei de modificació del Codi de procediment civil, que va entrar 

en vigor en data 1 de maig del 2021, fonamentada en la recerca d’una 

regulació processal moderna, completa, pròpia i genuïnament 

andorrana del procés civil, estructurada i eficaç, i que fou 

acompanyada d’un programa de formació dirigit tant al cos judicial i 

fiscal com a tot el personal de l’Administració de Justícia, i de la 

creació de noves plantilles processals que s’havien d’integrar al 

programa de gestió processal Avantius, amb la finalitat d’agilitzar els 

processos.  

 

• La Llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, aprovada 

en data 31 de març del 2022 i que entra en vigor al cap de dos anys 

de la seva publicació, fou dirigida a traves d’una comissió constituïda 

pel Consell Superior de la Justícia, per membres del cos judicial i 

fiscal, pel Ministre i pel Secretari d’Estat de Justícia i Interior i pel degà 

del Col·legi d’Advocats d’Andorra i pel degà dels Procuradors, per la 

qual també s’han dut a terme nombroses formacions del personal de 

l’Administració de Justícia. 

 

• La modificació de l’article 50.4 de la Llei Qualificada de la 

Justícia, que regula que els procediments concursals siguin 

assumits per la jurisdicció civil, mantenint la competència de la Secció 

Administrativa per conèixer els processos atribuïts a la jurisdicció 

administrativa i fiscal d’acord amb les lleis aplicables. En efecte la 

delimitació de competències entre les diverses jurisdiccions les 

estableix l’article 39 de la Llei qualificada de la Justícia, que atribueix 

a la jurisdicció administrativa el control de la subjecció a dret de la 

potestat normativa i de l’actuació de les Administracions públiques, 
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mentre que disposa que correspon a la jurisdicció civil conèixer de 

tots els negocis jurídics privats. 

 

• La modificació de l’article 50.6 de la mateixa Llei, relatiu a les 

competències de la instrucció ordinària i de la instrucció 

especialitzada, que ha permès entre altres que la instrucció 

especialitzada no hagi de conèixer de qüestions que poden ser 

assumides per la instrucció ordinària, com són els delictes contra el 

contraban i les infraccions relatives al tràfic il·legal de drogues 

tòxiques que tinguin assenyalada una pena de presó el límit mínim 

de la qual sigui superior a sis mesos. 

 

• La modificació de l’apartat 5 de l’article 66 bis de la Llei 

qualificada de la Justícia relatiu a l’ampliació del termini de la 

reserva de plaça de les persones que hagin superat les proves per 

a Batlle i que no hagin estat seleccionades, amb l’objectiu de facilitar 

la contractació d’aquests professionals quan hi hagi una necessitat 

de servei per raó de vacant o plaça de nova creació.  

 

• La Llei de modificació de la Llei del Saig de data 9 de juny del 

2022, puix que si bé amb la creació de la figura del SAIG, per Llei de 

18 de desembre de 2014 es va participar de manera notòria a reduir 

el nombre d’expedients pendents d’execució, aquesta fita temporal 

que delimitava la competència objectiva del Saig en l’execució, a 

partir del mes de maig del 2016, obeïa a un criteri de prudència, 

doncs la modificació de Llei ha permès entre altres que els 

procediments anteriors al 2016 els pugui també executar el Saig, 

descarregant així les oficines judicials de la Batllia, fent que tots els 
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expedients que s’estaven tramitant als Serveis Comuns d’Execucions 

Civils i Administratives de la Batllia, seran competència del Saig. 

 

• La Llei del Procediment Contenciós-Administratiu de data 7 

d’abril del 2022, que millora diferents aspectes del procediment, 

adaptant-lo a les noves necessitats, doncs en el període de més de 

trenta anys des de que entrà en vigor la Llei de la jurisdicció 

administrativa i fiscal, del 15 de novembre del 1989 s’han produït 

canvis importants, tant en les nostres administracions públiques com 

en les expectatives dels ciutadans i en els mitjans tècnics i materials 

posats a disposició de l’Administració de justícia, considerant 

convenient dotar la jurisdicció administrativa d’una nova Llei de 

procediment que tingui en compte tots aquests canvis, especialment 

ara que el Codi de Procediment Civil ha establert nous estàndards en 

matèria de dret processal,  Llei que consolida la voluntat de convertir 

el Codi de procediment civil en la norma processal de referència, i 

s’hi remet per a qüestions molt diverses. 

 

• La modificació puntual del Codi de Procediment Penal, aprovada 

en data 1 de desembre del 2022 respecte a les ordenances penals i 

al decomís. En efecte tot i que el Codi de Procediment Penal ha de 

ser objecte d’una revisió global i profunda per establir un model de 

procediment penal adequat als nostres temps i a la nostra societat, 

s’ha considerat necessari  fer una modificació parcial de la Llei 

qualificada del Codi de Procediment Penal, en relació amb la 

modificació de l’article 116, per una millora del règim del comís, tot 

mantenint i reforçant les garanties de les parts, i en relació amb els 

articles 166bis i 166ter, per l’ampliació dels supòsits susceptibles 

d’ésser jutjats pel procés d’ordenança penal a infraccions més greus 
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per a les quals aquest procediment estava exclòs, facultant el Batlle 

instructor per dictar una resolució condemnatòria en un estadi molt 

inicial de la instrucció, sempre que hi hagi la conformitat de l’encausat 

i s’apliqui com a màxim la meitat de la pena prevista per al delicte en 

qüestió, qual cosa permetrà agilitzar certs procediments judicials en 

un just equilibri entre l’eficàcia del sistema penal i el respecte dels 

drets a la defensa. 

 

• La modificació del Codi Penal aprovada en data 22 de desembre 

del 2022, que engloba diferents aspectes, com per exemple l’aparició 

de les noves tecnologies que ha propiciat que també apareguin noves 

modalitats d’infraccions i delictes que no estaven previstes en el 

nostre ordenament jurídic, considerant necessari adaptar el marc 

normatiu existent a aquestes noves formes delictives per tal de 

protegir els ciutadans i les empreses del país de qualsevol tipus 

d’atac cibernètic, així com garantir la confidencialitat, la integritat i la 

disponibilitat dels sistemes d’informació, modificació que també 

concerneix la lluita contra el frau i la falsificació dels mitjans de 

pagament diferents de l’efectiu i la lluita contra el tràfic d’éssers 

humans, la prevenció del terrorisme, i els delites contra la seguretat 

del tràfic, entre altres. 

 

• Sense oblidar que el Consell Superior de la Justícia ha elaborat un 

Reglament Intern d'organització i de funcionament del treball del 

personal al servei de l'Administració de Justícia i del Consell 

Superior de la Justícia, necessari degut tant al creixement humà de 

les dues administracions, com també a l’estructura de la nova Seu de 

la Justícia Aquest reglament estableix tant els drets com les 

obligacions del personal. 
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• Durant aquests darrers cinc anys s’han creat noves places a 

l’Administració de Justícia, entre les quals, dos places de magistrat a 

temps complert, una pel Tribunal Superior de Justícia i una pel 

Tribunal de Corts, dos places de batlles, dos places de fiscals adjunts, 

quatre places de secretari judicial (entre les quals un tècnic financer) 

tres per la Batllia i una per Fiscalia, 4 places d’oficial i 4 places 

d’administratiu 

 

PROJECTES EN CURS 

 

Actualment el Consell Superior de la Justícia està treballant en la 

modificació profunda de la Llei Qualificada de la Justícia i de la Llei 

de la Funció Pública de l’Administració de Justícia. 

 

La proposta de modificació integral de la Llei Qualificada de la 

Justícia, la qual si bé al llarg dels seus quasi trenta anys, ha tingut 

modificacions puntuals,  necessita una revisió total per tal per 

adaptar-la a les noves realitats i necessitats del mon judicial. 

 

La proposta de modificació de la Llei de la Funció Pública de 

l’Administració de Justícia, permetrà restablir una desitjable 

homogeneïtat i congruència entre el text actual i la recent modificació 

de la Llei de la Funció Pública, que regularà les situacions 

administratives dels funcionaris de l’Administració de Justícia i del 

Consell Superior de la Justícia , i actualitzarà les taules salarials dels  

funcionaris amb les seves especificitats. 
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Igualment s’està duent a terme una estimació de les carregues de 

treball dels membres del cos judicial i fiscal, a fi de donar 

compliment a l’article 36, apartat 10 de la Llei Qualificada de la 

Justícia. En aquest sentit convé posar de relleu que el Consell 

Superior de la Justícia participa en una de les comissions de treball 

de la Cumbre Judicial Iberoamericana, relativa a l’avaluació de la 

qualitat i de la carrega de treball del cos judicial, que analitza les 

carregues de treball dels diferents països que formem part de dita 

institució, sent aquest un tema controvertit, quines conclusions seran 

presentades a l’Assemblea Plenària de la Cumbre que es celebrarà 

al mes de setembre vinent. 

Els models presentats es treballaran amb el col·lectiu de Magistrats, 

Batlles i Fiscals que serviran per elaborar les carregues que marca la 

Llei i que es fixaran a l’inici de cada any.  

 

Finalment, esmentar que s’està treballant en la concreció de la norma 

tècnica, i amb la signatura dels convenis pel Portal de Serveis per al 

professional, abans esmentats així com en la corresponent formació 

que se’n deriva. 

 

INFORMES DEL CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA 

 

L’article 37 de la Llei Qualificada de la Justícia disposa que el Consell 

Superior de la Justícia ha d’informar amb caràcter preceptiu i no 

vinculant en relació amb els projectes o les proposicions de llei que 

concerneixin l’Administració de Justícia o el Consell Superior de la 

Justícia, i també pot emetre informes per donar compte de la situació 

i el funcionament de l’Administració de Justícia o del Consell Superior 
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de la Justícia, o per proposar millores o modificacions de lleis que 

concerneixin l’Administració de Justícia o el Consell Superior de la 

Justícia.  

A tal efecte d’ençà l’any 2018, el Consell Superior de la Justícia ha 

emès: 

-29 informes i propostes en mèrits de l’article 37.2 de la Llei 

Qualificada de la Justícia 

-12 informes en mèrits l’article 37.1 de la Llei Qualificada de la 

Justícia. 

 

VOT JUDICIAL 

Atès que la Llei del regim electoral i del referèndum preveu el vot per 

dipòsit judicial durant dues setmanes la Batllia ha d’organitzar que 

aquest es pugui desenvolupar, posant a disposició 19 funcionaris que 

de manera rotativa asseguraran dit servei, havent de garantir tot i això 

el bon funcionament de les oficines judicials. Vot judicial que aquest 

any es durà a terme dues vegades, a finals de març i al mes de 

desembre. 

Afortunadament les noves instal·lacions permetran que el 

desenvolupament del referit vot judicial es faci d’una manera més 

fluida. 

 

INDEPENDÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA 

El model de nomenament dels cinc membres del Consell Superior de 

la Justícia (que fora d’Andorra troben molt interessant), fa que en 
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teoria el Ple del Consell no depengui directament de cap institució. 

Dic en teoria ja que en la pràctica, el fet de que l’Administració de 

Justícia no disposi d’un pressupost independent, i que formi part del 

pressupost del Ministeri de Justícia i Interior i per tant del pressupost 

de Govern, fa molt difícil la gestió diària ja que crea confusions i 

lentituds en els procediments de contractació i en la gestió de les 

despeses de la nova Seu, havent de compaginar els dos 

pressupostos. 

En vàries ocasions els Consells Superiors de la Justícia que ens han 

precedit, han fet menció de la necessitat d’aquesta independència, 

sense cap èxit fins a la data, si bé cal dir que anteriors Caps de 

Govern 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 en un futur pròxim, aquesta independència que ja ve 

marcada per la Constitució i que es símbol de bona salut 

democràtica, serà una realitat. 

I no es tracta de disposar de mes diners, el que es demana es poder 

gestionar els que se’ns adjudiquin amb el corresponen control intern 

i la supervisió posterior del Tribunal de Comptes, doncs l’actual 

situació crea confusions com ja hem dit anteriorment.  

Si insistim en aquesta reivindicació, que altres Consells ja han 

manifestat en el passat, és perquè estem convençuts que és la 

expressió més clara d’una autèntica separació de poders. 
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Al llarg d’aquests mes de 5 anys he procurat servir a la Justícia amb 

sentit del deure i honestedat i en aquesta tasca he estat acompanyat 

per nombroses persones a les que avui vull expressar el meu 

agraïment pel seu compromís al servei dels ciutadans. 

En primer lloc a tots i cada un dels membres del Consell pel seu 

compromís i lleialtat institucional i que han sabut mantenir al llarg 

d’aquests anys la dignitat d’aquesta institució en les situacions de 

major dificultat i que segur continuaran defensant-la en el que resta 

de mandat. 

Tots els membres del Consell Superior de Justícia volem agrair a tots 

els Magistrats, Batlles, Fiscals, Secretaris Judicials, Oficials, 

Administratius, i la resta del personal al servei de l’Administració de 

Justícia i del Consell Superior de la Justícia, la seva dedicació diària. 

Confiem que tots els que treballeu en el sí de l’Administració de 

Justícia, us adaptareu als nous sistemes organitzatius i de 

modernització i informatització que estem implementant, i que tenen 

com a finalitat donar als ciutadans un servei el més eficient, rigorós i 

puntual possible. 

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 d’aquest any i principis de l’any vinent. 

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, a tot el personal del centre 
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penitenciari i membres del cos de la policia, i a tots els altres 

col·laboradors de la Justícia. 

Agraeixo la vostra atenció i declaro obert l’any judicial 2023. 


