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Bon dia, Conseller, amigues i amics,  

En poc més de dues setmanes, els catalans seran cridats a les urnes. Hauran de 

triar si volen un govern conservador, o un govern progressista.   

Jo vull ser president d’un govern progressista que treballi amb 

tenacitat per respondre a les necessitats dels catalans i les catalanes. 

En aquest sentit diem que “Ningú no farà més pels catalans”. El nostre objectiu 

és millorar la vida dels catalans, millorant els serveis públics d’educació, de 

salut, de seguretat, de justícia.   

El Partit dels Socialistes és el partit dels serveis públics. Ningú no farà més, 

ningú no invertirà més, per tal de millorar-los. I la justícia n’és un bon exemple. 

En tres anys el Govern de la Generalitat ha multiplicat per cinc la 

inversió en equipaments judicials a tot Catalunya.   

Aquest matí he anat a veure el nou jutjat de Cornellà. Entrarà en funcionament 

l’any vinent. Com els nous jutjats de El Prat, de St. Boi, de Sta. Coloma, de 

Cerdanyola, de Vilafranca del Penedès, de Vilanova i la Geltrú, d’Igualada i 

d’Olot. I n’hi ha 17 més en projecte.  

L’any 2010 haurem realitzat una inversió de 520 milions d’euros per millorar 

les dependències de 36 partits judicials, el 70% dels partits judicials de 

Catalunya. En total, 250.000 metres quadrats. Nous equipaments per un servei 

de justícia més eficient.  

El govern anterior només havia planificat la Ciutat Judicial de Barcelona i 

l’Hospitalet. Nosaltres l’estem fent. I estarà en ple funcionament l’any 2008. 



Però hem modificat el projecte inicial disminuint el cost en 36 milions d’euros 

per tal de poder-los invertir en altres poblacions.  

Catalunya necessitava i necessita millorar els equipaments judicials arreu del 

país, i no només a Barcelona. No necessita només nous partits judicials, com 

proposa CIU.  

El que necessita és tenir bones instal·lacions i personal suficient per oferir un 

bon servei. Però també calien nous equipaments penitenciaris. I aquest govern 

ha posat en marxa un ambiciós Pla d’equipaments. 

Feia 15 anys que no es planificava cap nou centre penitenciari a 

Catalunya. Durant la propera legislatura construirem 11 nous centres amb 

6.500 places. Invertirem 740 milions d’euros per respondre a les necessitats 

actuals i futures. I incorporarem progressivament 1.500 funcionaris per a les 

noves presons.   

Tot això gràcies a un govern que planifica, que inverteix, i que no té por a 

prendre decisions. Vull un govern que no tingui por a prendre 

decisions. Encara que no sempre siguin populars. Aquest govern ho 

ha fet. I el meu govern continuarà aquesta tasca.  

Ara bé, la millora dels equipaments judicials i penitenciaris ha d’anar 

acompanyada de la millora del servei.  

Les prioritats del meu govern seran:  

- desenvolupar el nou estatut,  

- completar el Codi Civil de Catalunya,  

- posar en marxa la nova oficina judicial,  

- avançar en un model de justícia de proximitat, 

- dignificar el torn d’ofici, 



- i implementar mesures penals alternatives. En relació al nou 

Estatut, cal recordar que hem aconseguit adaptar finalment a 

l’estructura de l’Estat autonòmic, l’únic dels tres poders de l’Estat 

que no s’hi havia adaptat.  Ara ens cal desenvolupar allò que preveu 

l’Estatut.  

En aquest sentit, la nova Llei Orgànica del Poder Judicial permetrà assumir les 

noves competències en relació als mitjans personals i materials.  

La nova llei convertirà definitivament el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya en l’última instància jurisdiccional de tots els processos iniciats a 

Catalunya, i permetrà la creació del Consell de Justícia de Catalunya.   

Un Consell que ha de servir per millorar el funcionament del poder judicial a 

Catalunya i per repensar la justícia com a servei públic que treballa pels 

ciutadans.  

Finalment, i recollint també les previsions del Títol III de l’Estatut, treballaré 

per garantir que tots els ciutadans es puguin relacionar amb l’Administració de 

Justícia en qualsevol de les dues llengües oficials.   

El català a l’administració de justícia no té la presència que correspon a la seva 

condició constitucional i estatutària de llengua pròpia i cooficial. La seva 

presència no ha progressat com ho fet en altres administracions públiques. 

Durant aquests tres anys s’han pres diverses iniciatives, però amb el nou 

Estatut, cal anar més enllà. Per tant, establirem les reformes normatives i les 

mesures de suport adequades que promoguin el coneixement del català per part 

de tots els professionals que presten els seus serveis a l’Administració de 

Justícia.   

Només així garantirem els drets d’opció i disponibilitat lingüística que 

s’estableixen en el nou Estatut.    

En segon lloc, em comprometo a aprovar els projectes de llei 

pendents per tal de completar la redacció del Codi Civil de 

Catalunya.   



I ho faré donant preferència a les institucions jurídiques que 

responen a exigències dels canvis socials, en relació a la família 

especialment.  

Catalunya necessita un Codi Civil modern, adaptat a les noves realitats. El 

Departament, amb el conseller Vallés al capdavant, ja ha fet part important de 

la feina aprovant sis projectes de llei. 

 El nou govern les presentarà al Parlament per a la seva aprovació. En tercer 

lloc, em comprometo a modernitzar la justícia.  E 

l gran repte dels propers quatre anys és la implantació de la nova 

oficina judicial.   

El meu  objectiu és posar en marxa un model d’oficina judicial sense 

papers, i oberta al ciutadà. Una oficina judicial completament 

informatitzada i, per tant, més eficient. 

Hi invertirem 125 milions d’euros per fer-ho realitat. Informatitzarem també els 

jutjats de pau. I ho farem gràcies a un conveni signat entre el Departament de 

Justícia i el Ministeri d’Indústria per un valor de 4.5 milions d’euros.  

Aquest és el tipus de col·laboració que hi ha d’haver entre administracions per 

millorar els serveis públics.   

Aquesta modernització, però, ha d’anar acompanyada d’una nova política de 

personal.  

En aquests tres anys s’han cobert més de 800 noves places per dotar 

adequadament els 46 nous òrgans judicials creats amb 51 nous jutges. I en la 

propera legislatura ens proposem crear 71 nous òrgans judicials més entre les 

diferents jurisdiccions.   

Aquest augment ens ha de servir també per revisar el mapa judicial i 

l’estructura de la Fiscalia. Un nou mapa que tingui en compte la futura 

organització territorial de Catalunya, i l’evolució dels factors socioeconòmics.   



La població ha augmentat molt en determinades poblacions i els serveis 

judicials hi han de respondre. Però necessitem, també, estabilitzar a Catalunya 

els jutges, fiscals i secretaris judicials. No només estimulant el seu arrelament a 

Catalunya, sinó augmentant el nombre de catalans que accedeixen a aquests 

cossos.  

Hem d’aconseguir que els estudiants de les universitats catalanes 

optin de manera més clara per la carrera judicial i fiscal. I per fer-ho 

impulsarem un programa específic de preparació d’oposicions. 

 Només així aconseguirem incrementar de forma estable i a llarg 

termini el nombre de jutges i fiscals que en exercici.                         

En quart lloc, em proposo impulsar un nou model de justícia de proximitat. Un 

model específic que, dins la unitat de jurisdicció, contribueixi a resoldre els 

nous conflictes que es generen fonamentalment en l’àmbit urbà.   

Un model de justícia lligat a una idea integral de seguretat i 

convivència. Una idea que entén l’aplicació de la justícia amb 

participació dels ciutadans i de les ciutats. Una idea de justícia que 

vol recuperar el civisme i mantenir la qualitat de les relacions del 

teixit social.   

En cinquè lloc, i en relació al torn d’ofici, em proposo garantir una bona defensa 

a tots aquells que optin per aquest servei de l’administració. En aquests tres 

anys, s’han millorat notablement les condicions de l’exercici d’aquest servei. 

S’ha donat resposta a moltes reivindicacions dels advocats que servien el torn 

d’ofici. S’han augmentat les contraprestacions econòmiques i s’han reduït els 

terminis de pagament.   

Doncs bé, ara ens proposem modernitzar la gestió del servei públic de 

l’assistència jurídica gratuïta. No volem canviar el model, però sí que ens 

proposem millorar-lo, en benefici dels professionals i dels ciutadans.  I ho 

farem a partir del diàleg i la reflexió conjunta amb els Col·legis professionals, 

els usuaris i la pròpia administració.  



Les necessitats del torn d’ofici han canviat. Les seves actuacions s’han 

incrementat enormement, fins a les 350.000, i també s’han incrementat els 

fons que hi dedica el govern (fins als 46 milions d’euros). Però cal fer un esforç 

suplementari en formació i mitjans per tal de garantir l’efectiva igualtat 

d’armes. 

L’objectiu del meu govern serà dignificar el torn d’ofici, augmentant 

la seva remuneració, i reconeixent la funció social dels advocats que 

realitzen aquest servei.  Però no incrementarem el personal de 

l’administració per fer-ho. I, per tant, no crearem un cos de 

funcionaris per al torn d’ofici. 

Els catalans necessiten un bon servei públic de justícia. Però aquest objectiu 

només l’assolirem amb el concurs de tots els professionals del món de la 

justícia.  

Finalment, i en relació a les mesures penals alternatives, estic convençut que les 

penes de presó no poden continuar essent el centre del sistema d’execució 

penal.  

Tot i l’esforç que farem en construir nous centres penitenciaris, l’experiència 

demostra que les penes de presó no sempre són les més útils. El Govern ha 

apostat per impulsar mesures sancionadores més efectives i eficients.  

Per això s’han incrementat en 45 els psicòlegs i els treballadors socials destinats 

a gestionar els treballs en benefici de la comunitat i altres mesures penals 

alternatives.  

La política penitenciària és també una política social. Així ho 

entenen, cada cop més, molts jutges, i així ho entendrà també el 

futur govern.    

Aquest és el meu programa en relació a la justícia.  

En relació a la justícia com a poder de l’Estat i, sobretot, com a servei 

públic. Aviat arribarà l’hora de passar de les paraules als fets. I us puc assegurar 



que el meu govern impulsarà tots els canvis necessaris. No només en relació a la 

justícia.  

Catalunya necessita un govern fort, amb un programa de govern 

ambiciós, i un lideratge capaç de superar tots els reptes que el país 

té plantejats.  

Sóc optimista en relació al futur de Catalunya i dels catalans.  

Però hem d’encetar una nova etapa de fets, que deixi de banda la reivindicació 

permanent. Ara tenim les eines, tenim els recursos, per endegar una obra de 

govern ambiciosa.   

Ara és l’hora d’autogovernar-nos sense hipoteques i sense excuses. De governar 

Catalunya al servei dels seus ciutadans. Ningú no farà més que nosaltres. Ningú 

ho farà millor.   

Vull ser el president del nou govern de Catalunya.  

Vull governar Catalunya al servei dels catalans.   

I per fer-ho, espero poder comptar amb tot el vostre suport.  

Moltes gràcies. 

 


