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Ara fa un any, a la sala de congressos del Comú d’Andorra la Vella, deia
“aquest hauria de ser l’últim acte d’obertura d’any judicial que celebrem
en aquesta sala, i no perquè no reuneixi condicions, ja que durant 7 anys
ens ha acollit i n’estem molt agraïts, sinó perquè esperem que l’any vinent
aquest acte el puguem celebrar a la sala de conferències de la nova Seu
de la justícia que s’està acabant de construir”.
És cert que no estem al Centre de Congressos, però tampoc a la Nova Seu
de la Justícia. Aquest any volem tornar a aquesta sala que ha viscut tants i
tants judicis i que està plena d’experiències i de records.
La Sala del Tribunal de Corts es va inaugurar el dia 22 de juny del 1964
presidida pel Síndic General Julià Reig. Una fotografia de l’acte d’aquell dia,
juntament amb altres 125 fotografies antigues d’Andorra, lluiran en
despatxos i sales de reunions de la nova Seu.
Confio que el proper acte d’obertura d’any judicial el podrem celebrar a la
sala de conferències de la nova Seu.
Tot el personal de l’administració de justícia ha pogut visitar les noves
instal·lacions i comprovar les millores en la distribució d’espai, la llum
natural, i els diferents circuits de moviment, i espera poder fer el trasllat al
nou edifici d’aquí a pocs mesos.
Aquest nou edifici és una de les inversions públiques més importants dels
últims anys, i respon al compromís del Govern i del Consell General de dotar
a la Justícia d’unes instal·lacions dignes de l’Andorra del segle 21.
El trasllat al nou edifici suposarà un canvi qualitatiu substancial de
l’Administració de Justícia que contribuirà, sense cap mena de dubte, a que
puguem complir el que s’espera de nosaltres, incrementant els nivells
d’eficàcia i eficiència.
Apostem per una modernització tecnològica que inclourà la presentació i
notificació de la documentació judicial telemàtica, la implementació de
l’expedient judicial electrònic, l’entrada en vigor del nou Codi de
Procediment Civil i la introducció del sistema electrònic del nostre arxiu
central.
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La Llei d’Accés Electrònic de l’Administració de Justícia regula un nou
sistema de comunicació i gestió processal mitjançant els nous sistemes
informàtics que permeten la comunicació, notificació, consulta i arxiu de
tots els documents processals que formen l’expedient electrònic al qual
poden accedir totes les parts i els tribunals.
També tindran accés a aquest sistema informàtic judicial la Fiscalia, els
cooperadors de la Justícia i altres professionals com els notaris i els Saigs.
Es preveu a la llei la possibilitat d’una relació directa dels ciutadans amb els
tribunals de justícia, sempre conforme a les normes processals.
La regulació de l’aplicació de les noves tecnologies al sistema
d’administració de Justícia és especialment necessària: en primer lloc per la
general aplicació a tots els àmbits socials. En segon lloc tenint en compte la
paral·lela reforma del procés civil que introdueix l’oralitat en els
procediments civils com ja era norma general en el procés penal.
Un equip multidisciplinari iniciarà en breu el treball per preparar la Norma
Tècnica que establirà les especificacions que hauran de complir
determinats productes, processos o serveis.

El nou Codi de Procediment Civil es fonamenta en la recerca d’una
regulació processal moderna i completa del procés civil, i que s’afegeix a la
regulació que ja hi ha en matèria processal administrativa i penal.
S’ha volgut promoure una norma pròpia i genuïnament andorrana que
contingui una regulació estructurada i eficaç destinada a servir
d’instrument de resolució dels conflictes en l’àmbit civil.
Aquest nou codi ha de suposar una millora del sistema de procediment civil
en termes de temps i d’estalvi econòmic, així com una garantia més gran
per a tots els intervinents en el sistema de justícia.
La finalitat del nou codi i de l’oralitat, ha de servir per millorar els temps de
resposta.
A demanda de l’administració de justícia i del col·legi d’advocats, l’entrada
en vigor d’aquest codi s’ha posposat fins el primer de gener del 2021. Això
permetrà als professionals del dret conèixer millor el nou procediment.
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El trasllat a la nova Seu ens permetrà utilitzar les eines tecnològiques
necessàries per a dur a terme les audiències, de manera òptima i utilitzant
els recursos humans i les infraestructures previstes per al millor servei i
atenció a tots els usuaris de l’administració de justícia.
El nou codi introdueix l’oralitat en els processos civils, com ja es ve utilitzant
per la justícia de molts altres països, i té com a finalitat d’assegurar la
justícia, socialitzar el procés, i donar vida i protecció a les garanties
constitucionals.

Del Tribunal Superior de Justícia volem destacar que en l’any judicial
transcorregut s’han produït diverses modificacions en la composició de la
jurisdicció.
En primer lloc, amb motiu del seu nomenament com a Magistrat del
Tribunal Constitucional, el Sr. Joan Manel Abril Campoy va deixar les seves
funcions com a President del Tribunal Superior i de la seva Sala Civil el mes
de gener del present any 2019.
En substitució seva, el mes de febrer van ser nomenats President del
Tribunal el Magistrat Sr. Albert Andrés y de la Sala Civil el Magistrat Vincent
Anière.
El mes d’abril es va produir la baixa de la Magistrada Sra. Eulàlia Amat, amb
motiu de la seva jubilació.
Per tal de cobrir aquesta vacant, s’ha nomenat recentment la Fiscal adjunta
Sra. Alexandra Cornella com a Magistrada del Tribunal Superior de Justícia,
amb efectes del proper 15 de desembre.
Els assumptes de què coneix la Sala Civil han mantingut el seu elevat
nombre, fet que ha suposat un increment de la càrrega de treball a què han
hagut de fer front els magistrats d’aquesta Sala, que han assumit la tasca
fins llavors encomanada als titulars que han causat baixa, com abans s’ha
exposat.
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La Sala Penal ha experimentat un considerable increment dels recursos
registrats, que han estat motivats en bona part pels abundants incidents
que s’han plantejat en determinats processos de rellevància pública que
són suficientment coneguts.
En darrer terme, la Sala Administrativa ha mantingut una línia de
continuïtat respecte d’exercicis anteriors, amb un increment moderat però
sostingut dels recursos que registra.
Pel que fa al Tribunal de Corts en els darrers dos anys cal destacar la
incorporació de dos magistrats a ple temps, al juliol del 2017 el Sr. Enric
Anglada i al setembre del 2018 la Sra. Canòlic Mingorance.
Aquestes incorporacions que el Consell Superior va creure justificades
permetran al Tribunal de Corts solucionar més eficaçment els problemes
d’incompatibilitat en la formació del Tribunal per l’enjudiciament de les
causes, doncs cada dia són més les disfuncions que ocasionen al Tribunal
els freqüents incidents de recusació formulats pels encausats i/o els seus
defensors, el que obliga a tenir una major disponibilitat de magistrats.
Així, avui en dia el Tribunal de Corts està en disposició de complir amb tots
els judicis que té assenyalats o pendents d’assenyalament.
Durant aquest darrer any judicial les causes evacuades s’han incrementat
en un 16%.
També, cal destacar que s’ha reduït considerablement el nombre de
recursos pendents, doncs dels 43 de l’any anterior s’han passat a 13 en el
darrer any judicial.
Finalment en la Batllia cal ressaltar les diferents activitats que, durant l’any
judicial escolat, han portat a terme els Batlles fora de les responsabilitats
jurisdiccionals que els són pròpies
Una visió global de la tasca realitzada permet apreciar que la Batllia, en tot
el seu conjunt ha tingut una entrada de més de 12.000 expedients nous, és
a dir, entrats durant l’exercici. L’evacuació i l’execució d’expedients es situa
per sobre dels 12.000 dossiers.
Globalment doncs, la tasca desenvolupada en el present any judicial, atesa
la manca de mitjans així com les baixes i excedències produïdes i el nombre
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de causes entrades, s’ha de considerar molt satisfactòria deixant en
equilibri l’estoc de dossiers a tràmit doncs s’ha evacuat tant com s’ha entrat.
En el marc de la formació continuada, ja és coneguda pel Consell Superior
l’assistència dels Batlles als cursos de formació que organitzen anyalment
les escoles judicials dels països veïns, així com la intervenció d’alguns Batlles
en comissions i comitès del Consell d’Europa, en concret al Comitè de
Cooperació Jurídica, La Comissió Nacional de la Prevenció de la Violència de
Gènere i Domèstica, el Comitè de bioètica del Consell d’Europa, i altres
També, cal referir la intervenció de la Batlle Presidenta en la Fundació
Aurora Fornés (fundació destinada a prestar ajut als disminuïts psíquics),
així com en el Postgrau de mediació organitzat a l’UDA.
Certament, les millores materials existents o molt properes- com el trasllat
al nou edifici o la implementació de l’expedient electrònic- són destacables
però sense el capital humà la justícia eficient, eficaç, efectiva i propera no
tindrà lloc.
El rendiment de totes les seccions de la Batllia ha estat satisfactori, idoni i
convenient atès el volum notori de feina i les mancances de tota índole,
algunes d’elles cobertes parcialment. Volem felicitar a tots els funcionaris i
els Batlles en actiu per llur compromís professional malgrat les dificultats
actuals que confiem trobaran resposta en el proper exercici.
El Pla de Formació Continuada d’aquest any per a Magistrats, Batlles i
Fiscals es va iniciar, com en anys anteriors, amb una activitat orientada a
l’aprofundiment de les obligacions i valors deontològics d’aquests
col·lectius atenent la recent recomanació feta en el darrer informe del
GRECO.
El Pla preveu la realització d’activitats de debat i reflexió conjunta en temes
processals que venen a substituir els Fòrums de debat que en anteriors
plans es contemplaven.
Cal destacar que tot i el caràcter multidisciplinari que conformen les
matèries integrades en el Pla de Formació 2019, les activitats formatives
relacionades amb la Llei del Nou Codi de Procediment Civil han estat molt
nombroses.
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S’ha seguit l’estela de l’any passat i amb l’objectiu de continuar-les de cara
a l’any vinent, per tal que quan entri en vigor el nou sistema processal civil,
el gener de 2021, tinguem assegurada la necessària suficiència tècnica.
Volem destacar també, dins d’aquest capítol de formació, el fet d’haver
comptat entre els formadors amb persones de molta alta representació en
els òrgans judicials europeus, francesos i espanyols. En aquest sentit
voldríem destacar la presència del Sr. Anthony Collins, Magistrat i
Vicepresident del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb seu a
Luxemburg.
També mencionar molt especialment la visita de la Delegació del Tribunal
Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg que encapçalada pel seu
president, el Sr. Linos Alexandre SICILIANOS i integrada per 8 magistrats,
entre ells el magistrat andorrà Pere Pastor, promotor d’aquest seminari,
vàrem realitzar unes jornades formatives de gran interès en les que
participaren la majoria de Magistrats, batlles i fiscals del país.
Finalment, atesa l’aprovació i entrada en vigor 1 de setembre del 2019,
finalment posposat fins el u de gener del 2021, del Codi de Procediment
Civil i tot donant continuïtat al conjunt d’activitats formatives realitzades
en relació a aquesta matèria en el decurs de l’any 2018, s’han realitzat
vàries activitats formatives complementàries. Es preveu ampliar-les durant
el primer trimestre de l’any vinent.
Aquesta formació també s’ha posat a disposició del Col·legi d’advocats.
En relació al Programa per a secretaris judicials, les activitats s’han
desenvolupat, a més de l’assistència optativa al programa de Magistrats,
Batlles i Fiscals que es donen cada any, s’han donat sessions de praxis
relacionada amb el Nou Codi de Procediment Civil o d’elements processals
de caràcter general.
Per els funcionaris de l’administració de justícia i el personal del Consell
Superior s’han dut a terme formacions sobre execució penal i el Nou Codi
de Procediment Civil. També, s’han dut terme un seguit d’actuacions
dirigides per la Batllia, per aprofundir en la naturalesa i el sentit jurídic de
matèries de caràcter substantiu i processal que configuren bona part de
l’activitat contenciosa ordinària.
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Tota aquesta formació es consensua en una comissió formada per tot els
presidents, el fiscal general i dos membres del Consell Superior durant
l’últim trimestre de l’any anterior, en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
Pel que respecta als Recursos Humans i Tècnics el servei d’inspecció que es
va instaura fa 3 anys, ha remarcat en cada un dels seus informes la situació
que pateixen els locals de la Batllia i els Tribunals en matèria de seguretat,
espai, llum, arxiu i altres. Totes aquestes mancances quedaran resoltes un
cop l’administració de Justícia es desplaci finalment al nou edifici que estarà
llest, esperem, en pocs mesos.
Els inspectors venen reclamant en els seus darrers informes que algunes
oficines de la Batllia necessiten més mitjans per fer front al creixement de
demandes i sobre tot en els casos més complexos que no formen part de la
delinqüència ordinària. Insisteixen en que cal dotar a la policia que fa
funcions de policia judicial de més recursos per poder donar resposta a les
demandes d’investigació que arriben més especialment de la secció
d’instrucció especialitzada que tracten assumptes molt més complexos.
Posen de relleu que la manca d’eficiència i la manca de mitjans destinats a
resoldre aquests procediments no serà percebut favorablement a
l’estranger, amb el descrèdit que això pot comportar.
Ja l’anterior Consell va reclamar al Govern més recursos per aquesta secció
que es varen poder resoldre parcialment.
Després de 20 mesos de gestió del nou Consell Superior de la justícia i un
cop analitzada la situació actual i amb els informes actualitzats del Servei
d’inspecció, s’han fet dues reunions amb el Cap de Govern i el Ministre de
Justícia per exposar de forma detallada la situació de tota l’Administració
Justícia i fer les demandes necessàries per poder fer front al moment actual.
Fruit d’aquestes reunions el Govern ha acceptat una part de les nostres
demandes deixant per a propers exercicis la resta de noves incorporacions
de personal.
Podem entendre que el Govern ha de fer front a demandes de recursos
humans i tècnics de molts departaments, ministeris i diferents institucions
per tal d’encabir-les en el seu pressupost, i és la seva responsabilitat de
donar prioritat a les que consideri més urgents. Però la nostra obligació com
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a òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial,
és reclamar el que creiem necessari i urgent per tal que la justícia del nostre
país pugui resoldre en temps i forma tots els dossiers que se li presenten, i
es per això que no deixarem de fer-ho.
Vaig acabant....
Aprofitem l’ocasió per felicitar a tots els professionals que formen part de
l’Administració de Justícia pel treball que desenvolupen a diari.
Aquests professionals s’esforcen per tal d’oferir al justiciable una atenció
personalitzada i de qualitat, tant tècnica com humana.
La Justícia andorrana aquests darrers anys ha fet esforços per adaptar-se
als nous reptes legislatius, i a les noves tecnologies seguint una formació
continuada dirigida per experts del nostre país i dels països veïns.
El nostre objectiu és enfortir la confiança del ciutadà en la justícia i vetllar
per la tutela dels seus drets.
Els integrants de l’organització de justícia com conscients de les nostres
mancances, i que per millorar hem de treballar per una justícia més eficient
i eficaç en un marc legal i social complexa i canviant.
Des del Consell demanem respecte per les institucions judicials i per les
persones integrants de l’organització de justícia que vetllen pel justiciable.
Hem de fer abstracció de les opinions interessades que intenten
desestabilitzar-nos; i això tant sols ho aconseguirem treballant colze a colze
en una única direcció.
“VIRTUS UNITA FORTIOR” la seva traducció literal és “LA FORÇA UNIDA ÉS
MÉS FORTA” aquest símbol ens ha d’inspirar a l’Administració de justícia i
als seus col·laboradors, per tal d’aconseguir una justícia forta i independent.
Hem de treballar per un model de justícia de prestació de serveis, tals com
la cortesia, la diligència i la transparència. El seu grau de compliment es
percep directament pels qui acudeixen als tribunals, contribuint a l’opinió
pública sobre la justícia.
Els membres de la judicatura assumeixen un compromís actiu en el bon
funcionament del sistema judicial, per tal de promoure en la societat una
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actitud de respecte i confiança en el Poder Judicial. Cal potenciar i fomentar
aquest compromís actiu amb mitjans humans i tècnics.
Cal que fem un exercici de reflexió profunda i sistemàtica sobre els nostres
punts forts per reforçar-los, però sobre tot sobre les nostres debilitats a fi
de treballar cercant oportunitats de millora a nivell institucional amb la
mirada posada en el millor servei a la societat.
La crítica de tota funció pública no tant sols és admissible, sinó que resulta
desitjable, ja que gràcies a la mateixa s’estimula la diligència professional
de qui la exerceix i s’arriba a conèixer el sentir de la societat per la que es
treballa.
No puc acabar la meva intervenció sense agrair a tot el personal de
l’administració de Justícia el seu esforç i dedicació en unes condicions de
treball que no són, de lluny, les més adients. Tots ells tenen la mirada vers
el nou edifici convençuts que en aquelles instal·lacions, i amb els nous
recursos, podran donar el millor servei.
Volem, també, agrair la seva col·laboració als metges forenses a tots els
professionals del dret, advocats, procuradors, saigs, assistents socials, al
servei de policia, centre penitenciari, perits etc..., a tots ells agraïm la seva
feina i col·laboració en pro d’una justícia millor.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Declaro obert l’any judicial 2019-2020
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