DISCURS DE L’ACTE D’OBERTURA DE L’ANY JUDICIAL 2018-2019
( Andorra la Vella 19 d’octubre del 2018 )

M.I. Sr. Cap de Govern
M.I. Sr. Síndic i Sra. Subsíndica
M.I. Srs. Representants dels Coprínceps
M.I. Sr. Vicepresident del Tribunal Constitucional
M.I. Sr. Ministre d’Afers Socials, Justícia, i Interior
M.I. Srs. Consellers Generals
Honorables Srs. Consols
M. I., Honorables i Magnífiques Autoritats Judicials
Sr. Raonador del Ciutadà
Sra. Degana del Col·legi d’Advocats
Sr. Director de Policia
Sr. Degà del Col·legi de Procuradors
Srs. Ambaixadors
Srs. Representants dels Tribunals i de les Fiscalies franceses i espanyoles
Companys del Consell Superior
Distingides Senyores i Senyors

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 en la sala d’audiències de la nova Seu de la
Justícia que s’està acabant de construir.
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Tot el personal de l’Administració de la Justícia està esperant aquest nou
edifici que permetrà una millor distribució dels circuits de circulació del
personal, dels administrats i dels detinguts, a la vegada que millorarà de
forma importantíssima les seves condicions de treball, i que finalment
posarà a la Justícia andorrana al nivell que es mereix.

Política de seguretat de la informació i Política de continuïtat de negoci
Política de seguretat de la informació La seguretat de la informació és un
repte a tenir en compte en la gestió del risc empresarial. La manca de
protecció adequada i de gestió dels riscos que afecten la seguretat de la
informació pot resultar en una manca de protecció de dades pels
administrats així com una reducció de la confiança del ciutadà envers la
Justícia.
Aquesta política identifica els requisits de protecció de la informació per
assegurar que totes les unitats organitzatives de l’Administració de Justícia
protegeixen la informació seguint les normatives legals i reguladores
aplicables a Andorra. Aquesta política de seguretat està alineada amb els
estàndards internacionals de la ISO 27001.
Política de continuïtat de negoci. La política de Continuïtat de Negoci
proveeix una estructura de govern per a la gestió de crisis així com la
restauració de les activitats de negoci en el cas d’un esdeveniment advers
(com un desastre natural, humà o tecnològic). La política de Continuïtat de
negoci, detalla la metodologia que es farà servir a l’Administració de Justícia
per a l’avaluació i mitigació del risc. El Consell Superior de la Justícia està
ultimant aquests dos projectes.

Nou disseny de la pàgina Web Justícia.ad
Un dels principals problemes amb els que es troben les organitzacions en el
seu dia a dia és el fet de transmetre i difondre la seva tasca. Són moltes les
activitats que es desenvolupen durant tot l’any i no sempre tenen el ressò
que es mereixen degut, moltes vegades, a les dificultats comunicatives.
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El Consell Superior és conscient d’aquestes dificultats i ha cregut oportú
esforçar-se, amb els seus recursos propis, en treballar en la millora de la
seva pàgina Web, vist que es tracta d’un canal de comunicació massiu.
S’està treballant en la modificació de la pàgina Web en l’entorn justícia,
configurant els paràmetres de seguretat necessaris, i amb un disseny més
modern i amigable. Aquesta nova pàgina estarà operativa a principis de
l’any vinent.

Formació continuada i nou Codi de Procediment Civil
La formació continuada pels membres de les carreres judicial i fiscal, així
com pels secretaris judicials i pel personal al servei de l’administració de
justícia, s’ha anat desenvolupant tal i com estava previst en el Pla
d’enguany, amb una notable assistència.
Del Pla de Formació 2018, cal destacar l’especial atenció dedicada al Nou
Codi de Procediment Civil, i que ha estat molt ben acollida per tot el
personal de l’Administració de Justícia. Aquest text va ser aprovat ahir
mateix pel Consell General.
Des del Consell Superior hem tingut molt interès -des del primer moment
en què es va conèixer l’esborrany del Projecte de Llei d’aquest Nou Codid’organitzar sessions formatives pels magistrats, batlles i fiscals com també
pels secretaris judicials i personal de l’administració de la justícia.
Així durant els mesos de febrer i març varen tenir lloc quatre sessions
formatives amb els redactors del Projecte de Llei; seguides posteriorment
al mes de juny per dos tallers pràctics amb la finalitat d’analitzar a fons el
desenvolupament del procés oral en la nova regulació processal civil i,
finalment, els mesos de setembre i octubre s’han visitat, a la Ciutat de la
Justícia de Barcelona, diversos jutjats de Primera Instància per observar
directament els tràmits de l’audiència prèvia i la vista oral en el
procediment civil.
Per acabar aquest apartat, dir que està previst pel proper mes de novembre
dues sessions formatives sobre aquesta matèria pel personal al servei de
l’administració de la justícia, i una darrera sessió pels membres de les
carreres judicial, fiscal i secretaris judicials.
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En definitiva acabarem l’any havent realitzat en conjunt, onze sessions
formatives sobre el Nou Codi de Procediment Civil que sumades als altres
set cursos de formació interdisciplinars, configuren el Pla de Formació
Continua de l‘any 2018.
Al mes de novembre tindrà lloc una taula rodona per fer el punt sobre tota
la formació rebuda, i també estan previstes unes formacions per la resta de
personal.
Durant el primer semestre de l’any vinent, aquesta formació es veurà
complementada per altres jornades per a magistrats, batlles, fiscals i
secretaris judicials, així com per al personal de l’Administració de Justícia i
del Consell Superior.
Aquesta formació inicial com la que es farà durant el primer semestre de
l’any vinent també s’ha posat a disposició del col·lectiu dels advocats i
procuradors, a demanda seva.

Avant projecte de llei de l’expedient electrònic
Per donar compliment a l’article 46 bis de la Llei Qualificada de la Justícia,
el Consell Superior està participant en l’anàlisi del text d’accés electrònic de
la Justícia i els sistemes informàtics de comunicació i gestió processal.
Aquesta Llei té per objectiu establir el marc legal general per l’ús de la xarxa
electrònica de la Justícia i els sistemes informàtics de comunicació i gestió
processal.
Es tracta de garantir els principis d’ús i interès públic, confidencialitat,
integritat interoperabilitat i seguretat de les dades, informacions i serveis
que són objecte de comunicació.
L’ús generalitzat de les noves tecnologies de la informació i comunicació
ens ajudarà a millorar la gestió de l’administració de la justícia,
incrementant els nivells d’eficàcia i eficiència. Apostem per una
modernització tecnològica que englobi la presentació i notificació de la
documentació judicial telemàtica, la implementació de l’expedient judicial
electrònic, i els arxius electrònics.
Estem treballant per acabar d’ajustar el programa informàtic a les
necessitats del nostre model de justícia, i programarem les formacions
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necessàries per tal que tot el personal de l’Administració de Justícia el
domini a la perfecció.
Confiem en la predisposició i col·laboració de tot el personal de
l’Administració de Justícia per tal que aquest ajustament i formació
complementària del programa informàtic es pugui implementar i deixar
enllestit en pocs mesos.

Mòduls d’activitat
El Consell està treballant amb els presidents de jurisdicció i el Fiscal General
per acabar de definir els “Mòduls d’Activitat”.
L’article 68 ter de la Llei qualificada de la Justícia preveu que el Consell
Superior ha d’establir uns mòduls d’activitat que determinin la càrrega de
treball idònia per a cada òrgan judicial.

Descripció dels llocs de treball
Constatades les disfuncions internes i en vistes a les noves competències i
funcions que haurà d’assumir el personal de l’Administració de Justícia
amb, per exemple, l’entrada en vigor d’un nou codi de procediment civil així
com les noves formes de treball que forçosament implicarà el trasllat cap a
un altre entorn laboral com serà el nou edifici judicial, han portat aquest
Consell Superior ha fer-se el plantejament d’una revisió de les descripcions
dels llocs de treball de l’Administració de Justícia.
Estem revisant aquesta descripció dels llocs de treball que possiblement
comportarà una modificació i ampliació de la graella que haurem
d’incorporar a la Llei de la Funció Pública de l’Administració de Justícia un
cop aprovada la Llei de la funció pública de l’Administració General.

Nou edifici de la Seu de la Justícia
El Consell Superior de la Justícia està preparant, de cara al tercer trimestre
de l’any vinent, el trasllat ordenat al nou edifici, de manera a no aturar el
treball diari en les instal·lacions actuals.
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També s’ha revisat tot el mobiliari actual per aprofitar el màxim, de taules,
cadires, mobles i prestatgeries i poder pressupostar per l’exercici 2019 la
resta del mobiliari necessari.
No disposant, avui, de cap sala d’audiència amb capacitat suficient per a
macro-judicis, s’ha llogat a la CASS l’auditori de Prada Casadet per tot l’any
2018 i fins al tercer trimestre de l’any vinent en el que s’han dut a terme les
obres necessàries per tal de poder celebrar aquests judicis en condicions
adients. Aquesta sala també s’utilitza per a les sessions de formació
La Nova Seu disposa d’una sala de conferències que estarà habilitada per a
celebrar-hi aquests macro-judicis.

Servei d’Inspecció
La Llei Qualificada de la Justícia disposa que el Consell Superior és
competent per supervisar el funcionament de l’Administració de Justícia, i
que per portar a terme aquesta tasca pot nomenar inspectors amb
capacitació i experiència suficient per dur a terme la inspecció encomanada.
Desprès d’haver realitzat la inspecció de totes les jurisdiccions i
departaments de la justícia d’ençà el febrer del 2016 amb el nomenament
dels inspectors: el Sr. Joaquim Borrell Mestre i del Sr. Gilbert Cousteaux ,
s’ha obtingut una primera valoració sobre el funcionament general de la
justícia, el Consell Superior de la Justícia ha aprovat reprendre les
inspeccions i poder disposar d’una segona valoració de cada òrgan judicial
Així podent comparar les dues valoracions es podrà visualitzar les millores
o si s’escau mancances i així aportar les solucions que siguin necessàries

Adhesió a la Xarxa francòfona dels Consells Superiors de la Magistratura.
Desprès de ser convidats com a observadors a aquesta xarxa, el Consell
Superior de la Justícia ha aprovat integrar-se a la mateixa.
L’organització Internacional de la Francofonia encoratja la creació
d’aquestes àrees de cooperació professional entre institucions de
competències similars, la qual cosa genera la creació de xarxes
institucionals.
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Els objectius de la Xarxa Francòfona dels Consells de la Magistratura són:
-

Compatir coneixements i experiències
Promoure la reflexió comuna
Constituir un centre internacional d’expertesa
Iniciar i donar suport a projectes de cooperació

El Consell Superior de la Justícia ja participa des de fa molts anys a la
“Cumbre Iberoamericana de Justícia” , de la que rebem molta informació i
aprenem moltes de les millores que es van integrant en tots aquests països.
Aquesta nova adhesió ens permetrà veure altres maneres de fer i actuar
que han de servir per millorar la nostra gestió de cada dia.

XXV è aniversari de la creació del Consell Superior de la Justícia
La Constitució andorrana de 1993, en el seu article 85 va proclamar els
principis d’unitat i d’exclusivitat jurisdiccional i així el poder judicial
s’exerceix des del primer de gener de 1994 en un sola organització de jutges
i de tribunals estructurada per graus jurisdiccionals i taxativament estableix
que “la potestat jurisdiccional és exercida pels jutges de primera instància,
el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia
d’Andorra”.
Per tant aquest any s’han complert 25 anys de la creació del Consell
Superior i l’any vinent celebrarem el 25è aniversari de la nova organització
judicial, amb la inauguració de la nova seu.

Vaig acabant....
Les inversions d’aquests últims anys, en programes i material informàtic i
en la nova Seu de la Justícia, ens han de fer més eficients, més transparents
i més pròxims dels ciutadans, que esperen molt més de nosaltres, en un
món que cada dia està més judicialitzat, i en el que a diari la premsa se’n fa
més ressò.
Si donem un cop d’ull a la premsa de fa 25 o 30 anys ens adonem que els
temes judicials ocupaven molt poc espai, i que els articles dedicats a la
justícia eren molt esporàdics. Avui, tots els mitjans de comunicació
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dediquen a diari molts minuts i pàgines a temes i notícies judicials. Aquest
és un fenomen que també viuen tots els països.
Sovint els mitjans de comunicació tant sols parlen d’aquells assumptes que
s’endarrereixen, o d’aquella resolució que pot semblar extravagant o de la
puntual suspensió d’un procediment, però la realitat és que a Andorra es
van resoldre durant el passat exercici 8.222 assumptes.
Avui, la justícia ja no és del segle 20, segurament tampoc del segle 21, però
anem pel camí. Si abans la gent acceptava les resolucions judicials després
de varis anys, avui les reclama en mesos.
En un món tan avançat en tecnologia i sistemes d’informació ja no s’accepta
que la justícia tardi tant en donar resposta als conflictes entre ciutadans, i
en tot tipus de causes, i encara menys en les causes penals.
El Consell no pretén blindar la justícia davant la crítica. Com la resta de les
institucions de l’Estat, els membres del poder judicial estan sotmesos a
l’examen de l’opinió pública.
Deia Plató que havia dit Sòcrates: El bon jutge és el que té aquestes quatre
virtuts: Escoltar amb atenció - Preguntar amb interès – Reflexionar amb
prudència – Decidir amb imparcialitat.
La resposta de la justícia per ser eficaç ha de ser ràpida. Declarar un dret
amb celeritat, genera certitud i seguretat. Les persones que acudeixen al
poder judicial, no ho fan per demanar favors, ho fan per exigir drets, i si són
legítims, estem en l’obligació de fer-los respectar i garantir.
Aquesta és la funció dels batlles, magistrats, fiscals i funcionaris de
l’administració de la justícia.
El col·lectiu judicial no ha baixat la guàrdia en el seu compromís amb la
societat i crec que hem de posar en valor la feina de tota la gent que treballa
en l’administració de justícia, en unes condicions de treball que son
certament millorables.

Finalment, voldria aprofitar l’ocasió per destacar l’esforç i el compromís de
tot el conjunt de professionals del sistema. No fora just iniciar el nou any
judicial sense un reconeixement a la feina que desenvolupen a diari els
funcionaris al servei de l’administració de justícia, els metges forenses i
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també els professionals del dret, advocats, procuradors, assistents socials,
servei de policia, centre penitenciari, perits etc. , a tots ells agraïm la seva
col·laboració permanent.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Declaro obert l’any judicial 2018-2019
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