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M.H. President de la Generalitat de Catalunya, 

M.H. Presidenta del Parlament de Catalunya, 

Excm. Sr. Vicepresident del CGPJ, 

H. Conseller, 

Autoritats, 

Senyores i senyors, 

 

Agraeixo la seva presència aquí, amb nosaltres, el dia que 

hem escollit per donar el tret de sortida a la implantació de 

les línies estratègiques per a la transformació integral de 

l’Administració de justícia a Catalunya, línies que serviran de 

base per aconseguir el gran canvi que volem que visqui la 

justícia al nostre país en els propers anys.  

 

El Govern català  és qui ha de garantir als seus ciutadans la 

justícia pròpia del segle XXI.  

 

Ja fa més d’una dècada que tant el legislador com el mateix 

govern dels jutges es van adonar que l’Administració de 

justícia, en una situació concebuda, dissenyada i organitzada 

segons les necessitats del segle XIX, no era capaç d’adaptar-

se als requeriments dels nous temps, en no haver pogut 

absorbir i resoldre una gran quantitat de reclamacions en uns 

terminis i amb uns costos raonables. 
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Quedava clar que mantenir una justícia amb aquestes 

mancances acabaria impactant negativament en 

l’economia d’un país, perquè, al cap i a la fi, tots els actes de 

la vida amb conseqüències econòmiques no deixen de ser 

actes jurídics, i el compliment o incompliment de molts d’ells 

acaba discutint-se davant els tribunals de justícia. 

 

Per tant, el legislador va entendre que esdevenia urgent 

impulsar un canvi de model i dotar l'Administració de justícia 

de noves eines que li permetessin estar a l’altura de les 

exigències d’una societat avançada, que la convertissin en 

un veritable instrument de reactivació econòmica i de 

manteniment de la competitivitat de l’Estat. 

 

I així ho va deixar palès l’any 2003, en una reforma de la LOPJ, 

-en la qual va intervenir molt activament la llavors consellera 

de Justícia-, la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, que 

avui ens acompanya. Una reforma que per primera vegada 

obria la porta a una nova concepció del poder judicial i que 

introduïa en aquest àmbit, també per primera vegada, els 

conceptes d’organització amb criteris d’eficiència i de servei 

públic al ciutadà.   
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Des del Govern de la Generalitat ja fa un any i mig que 

treballem intensament per definir quins requisits materials i 

personals ha de complir necessàriament l’Administració de 

justícia perquè d’aquí a pocs anys el ciutadà es trobi amb 

una justícia de qualitat, ràpida i eficient, però també 

econòmicament sostenible per als pressupostos públics.  

 

Des del primer moment vàrem posar sobre la taula totes les 

directrius marcades pel legislador; unes directrius certament 

genèriques, però que ens han permès treballar d’una manera 

còmoda i flexible, integrant tots els requeriments i necessitats 

que exigeix la transformació de la justícia de Catalunya. 

 

Avui els presentem el resultat de tota aquesta feina, un 

projecte directament executiu que trobaran íntegrament 

recollit, fins a l’últim detall, en el llapis de memòria que 

després els donarem. 

 

Alguns de vostès, però, ja el coneixen, perquè durant aquests 

últims mesos l’hem  presentat a: 

- la seu del Consell General del Poder Judicial,  

- el Ple de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya,  

 

 



 4 

- les comissions mixtes de treball constituïdes amb la Sala 

de Govern del TSJ, amb els secretaris i les secretàries 

judicials de Catalunya i amb la Fiscalia Superior de 

Catalunya,  

- com també davant d’altres col�lectius i operadors 

jurídics com són els dels procuradors, els advocats o els 

graduats socials.  

 

El projecte que avui els presentem: 

 

1. És un projecte executiu, que estableix tot el que cal fer, i 

on i com s’ha de fer per oferir al ciutadà un servei públic 

més proper i de més qualitat.  

2. És un projecte integral, perquè tot i que parteix d’un 

estudi detallat de cadascun dels partits judicials, té un 

sentit global, un sentit sencer i unitari. 

3. És un projecte que, per primera vegada, i després 

d’haver fet un rigorós estudi cost-benefici absolutament 

pioner a tot l’Estat espanyol, es troba totalment 

quantificat econòmicament, característica que permet 

saber l’esforç total que Catalunya ha de fer per 

modernitzar la seva Administració de justícia,   

4. I és també un projecte amb una capacitat 

d’implantació flexible i progressiva, que s’adapta 

perfectament a les disponibilitats pressupostàries 

existents en cada moment.  
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Per tant, què més té d’innovador, aquest projecte? Doncs 

que suposa un canvi radical de l’organització de l’oficina 

judicial i que implanta definitivament l’expedient electrònic. 

 

Fins ara sempre s’havia cregut que el camí per canviar la 

justícia, agilitar-la i apropar-la al ciutadà requeria incrementar 

indefinidament el nombre d’òrgans judicials, així com 

modificar les lleis processals i simplificar els procediments.  

 

Però, amb aquest projecte, també defensem precisament el 

contrari, perquè creiem que el veritable embús en el 

funcionament de l’Administració de justícia no es troba en els 

procediments legals —com fins ara s’havia pensat—, sinó en 

tot allò que l'entorpeix i que, justament, no apareix a les lleis. 

 

Parlo del que personalment acostumo a qualificar com a 

forats negres o temps morts que pateix tot procediment 

judicial durant la seva tramitació, temps o forats que al final 

arriben  a suposar més del 80 % de la durada total dels 

processos judicials. 

 

-De què serveix proposar l’habilitació processal del mes 

d’agost, si el procediment acaba durant més de quatre anys? 
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-De què serveix escurçar —per exemple, dos dies— els terminis 

que les lleis donen a les parts per provar els seus drets, si 

després un escrit de demanda, des del moment en què es 

presenta al jutjat, pot trigar mesos a arribar a la taula de 

l’advocat contrari perquè el contesti en 20 dies? 

 

Per tot això, pensant tant en el ciutadà com en els jutges i 

magistrats, i també en els operadors jurídics, hem treballat a 

la vegada en quatre línies diferents:  

 

-en la transversalització de les tasques de suport judicial,  

-en una distribució dels recursos humans més eficient,  

-en la construcció d’uns edificis especialment dissenyats per 

treballar en equip i,  

-per últim, i actuant de columna vertebral de tot el procés de 

canvi, en L’EXPEDIENT ELECTRÒNIC JUDICIAL. 

  

L’expedient electrònic serà l’eina que permetrà al ciutadà 

accedir a la justícia d’una manera més propera, més 

immediata, més ràpida, més fàcil i, per damunt de tot, més 

segura. 

 

Malgrat la delicada situació econòmica en què ens trobem, 

estem esmerçant tots els nostres esforços perquè aquest canvi 

en l’Administració de justícia es comenci a notar ben aviat.  
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Així, 

 

a) Ja tenim operatiu a Catalunya el primer i únic jutjat de tot 

l’Estat espanyol habilitat per treballar electrònicament i sense 

papers, el que vol dir tenir la base de l’expedient judicial civil 

en funcionament real. 

 

Som també la primera comunitat autònoma que va passar el 

test de compatibilitat del CGPJ, el qual garanteix la 

compatibilitat i la interoperabilitat dels diferents sistemes i 

aplicacions  informàtiques per a la gestió processal, i de les 

poques que mantenim aquest nivell de qualitat. 

 

Precisament, una conseqüència del manteniment d’aquest 

alt nivell tecnològic i de les importants aportacions que des 

de Catalunya podem fer a aquest procés de transformació, 

és el Conveni de col�laboració tecnològica que, uns minuts 

abans de començar aquest acte, hem signat amb el Consell 

General del Poder Judicial.  

 

b) Enllestida, com els deia, la itineració electrònica del 

procediment civil, ja estem treballant en l’expedient 

electrònic en la jurisdicció social.  

 

c) I la possibilitat de: 

- presentar demandes electrònicament a tots els jutjats de 

Catalunya,  
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- posar en marxa la gestió electrònica dels judicis per jurat o   

- inaugurar la nova Audiència de Girona d’acord amb 

aquesta nova manera i filosofia de treballar, 

són fites que també s’assoliran durant els pròxims mesos. 

 

d) Igualment —-i gràcies a la qualificació tècnica de les 

nostres eines informàtiques—, el registre de faltes a Catalunya, 

a diferència del que passa a la resta de l’Estat, ja és una 

realitat. 

 

Com poden veure, aquest Govern ha apostat sense 

vacil�lacions per impulsar el gran canvi de l’Administració de 

justícia a Catalunya. 

 

Avui dia, ja ningú entendria: 

- no tenir caixers automàtics a l’abast per treure’n diners a 

qualsevol hora del dia o de la nit;  

- no poder consultar el saldo d'un compte personal per 

Internet,  

- no poder fer compres o pagar o declarar tributs en línia,  

- o  no poder comunicar-se amb els amics i la família —quan 

estan a milers de quilòmetres de distància— de manera 

instantània amb una càmera web, 
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I si res d’això s’entendria, per què ens ha de semblar tan 

llunyà o impossible imaginar i fer realitat una nova manera de 

concebre la justícia? 

Ja és l’hora d’implantar un nou sistema organitzatiu, racional i 

modern, com van fer, dècades enrere, les estructures 

productives, l’Agència Tributària, el sistema sanitari i, fins i tot, 

els mateixos despatxos professionals. 

 

Aquest és el canvi que des de fa molts anys se’ns estava 

demanant. I tot i que l’actual conjuntura econòmica i el fet 

que els recursos siguin escassos ens obliguen a valorar molt 

curosament les actuacions que ara endeguem, aquesta té, 

clarament, un benefici econòmic molt elevat, tant directe per 

al ciutadà, com per a la resta de la comunitat, atès que 

ajudarà a la reactivació econòmica del nostre país, 

contribuirà a la millora i manteniment de la seva 

competitivitat, i en donarà més seguretat jurídica als inversors. 

 

Als jutjats de Catalunya, a hores d’ara hi ha més de 400.000 

causes pendents amb un valor per sobre dels 40.000 milions 

d’euros, i per això hem de fer tot el que estigui al nostre abast 

per trobar les eines que permetin reduir uns procediments tan 

llargs.  
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Però en aquest camí tan ambiciós que avui comencem no 

podem anar sols. Necessitem la implicació, l’ajut i la 

col�laboració  de totes les persones que treballen o es 

relacionen amb l’àmbit de l’Administració de justícia.  

 

Perquè només d'aquesta manera les administracions 

públiques, els sectors econòmics, els empresaris, els 

professionals, els ciutadans —com a usuaris potencials o reals 

de la justícia que som— i, evidentment, les autoritats judicials 

serem protagonistes del canvi. 

 

Sabem que el camí serà llarg. Però l’esforç de tots haurà 

valgut la pena; n’estem convençuts.  

 


