
El valor estratègic del temps 

CERCLE D'ECONOMIA 

BARCELONA, DIMECRES, 18 DE NOVEMBRE DE 2009 

No diguis que et falta temps. Tens exacta

ment el mateix nombre d'hores al dia que les 

que van tenir: Louis Pasteur, Miquel Àngel, 

Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci o 

Albert Einstein. 

H. Jackson Brown 

En la construcció del projecte de país que havia 

d'esdevenir full de ruta bàsic per a un ampli ventall 

ideològic i social, hem fet l'exercici de prioritzar el 

valor de la cultura del treball, de l'esforç i del risc. 

No tots l'hem fet i no tothom amb la mateixa inten

sitat, però aquest ha estat (al meu entendre) un dels 

elements més positius de la Catalunya de bona part 

dels darrers 30 anys. 

Això ens ha diferenciat d'altres pobles d'Espanya, 

ens ha ajudat a suportar situacions gens propícies, 

però sense abusar-ne, sense caure en una sobre

valoració, en "estar d'encantats de coneixe'ns", 

que diu el president d'aquest Cercle i bon amic; 

hem de tornar a reforçar aquests valors per no dei

xar-nos vèncer per l'abatiment al qual podria por

tar-nos la conjuntura econòmica actual. 



Des de la meva experiència política i governamen

tal voldria, però, afegir que en l'articulació del nos

tre projecte català-catalanista, de nació, per a qui 

ho prefereixi, a més del treball, l'esforç, el risc, la 

defensa de les nostres institucions ancestrals, la 

llengua pròpia, no hi hem incorporat amb la força 

que es mereix el que per a tots els estats moderns 

i avançats es considera indestriable de l'Estat de 

dret: el principi de legalitat, la seguretat pública, la 

separació de poders i el respecte a l'autoritat. 

Tots ells són principis constitucionals, una 

Constitució de la qual no hem volgut mai exaltar l'a

torgament de drets inviolables que ens va garantir 

perquè sempre hem mantingut una posiCiÓ crítica 

en relació amb el titol VIII sobre l'autonomia de les 

autonomies i les regions i les nacionalitats. Qüestió 

no resolta, com ens recorda cada dia la incertesa 

de la sentència, o la mera possibilitat que el 

Tribunal Constitucional hagi de prendre posició 

sobre una Llei orgànica, l'Estatut, que és més un 

pacte polític entre parlaments sobirans que un 

document jurídicoadministratiu. 

Mentre el fet de governar significava aprofundir en 

les llibertats nacionals, assumir competències, pla

nificar sistemes i xarxes per garantir l'educació, la 

sanitat, la connectivitat entre territoris, i les més o 

menys encertades pOlítiques de suport als sectors 

productius ... el fet català posava l'accent en les 

polítiques de cohesió social i evidenciava la com

plexitat de relacions amb el Govern central d'un 

Estat descentralitzat que no ha estat dotat de 

mecanismes federals per coresponsabilitzar-se de 

la suma de pOlítiques de les tres administracions 

que incideixen en tots els aspectes de la nostra 

vida individual i col·lectiva. 

Des de la recuperació del Parlament se'ns ha donat 

la possibilitat de legislar i ho hem fet. De vegades, 

prolíficament, excessivament. De manera que ara 

(com intentem fer amb la codificació del dret civil) 

caldria racionalitzar i simplificar la legislació sectorial. 

Des de la recuperació del Consell Executiu de la 

Generalitat, tenim gairebé totes les competències 

en matèria de seguretat pública, les quals ens han 

donat l'oportunitat de crear de bell nou una policia 

que podria ser, que encara pot ser, modèlica, però 

no hi hem incorporat el valor fonamental del res

pecte a l'autoritat policial. Hem permès que la 

societat moderna, que es comporta com a una 

societat opulenta (sense ser-ho) i consentida (sense 

cap justificació), posi sempre en dubte l'acció poli

cial, i qualsevol crítica a la seva actuació ens fa 

qüestionar una funció que ens acosta a la possibi

litat de ser una nació-Estat. Enyoro, en aquest 

punt, la tradició anglosaxona que sap respectar i 

reconèixer l'autoritat pública de la policia, que 

entén i accepta sense problemes la presència d'un 



agent a la boca del metro, per exemple, per raons 

de seguretat. 

Pel que fa a l'execució penal, al compliment de 

condemnes, i especialment a la de privació de lli

bertat, sempre hem tendit a parlar-ne poc, a desen

vOlupar aquesta responsabilitat (la transparència de 

la qual vull que sigui element definidor) amb una 

actitud acomplexada, sense voler adonar-nos que 

forma part de les competències històricament 

reservades a l'Estat, i és digne d'un Estat federal el 

fet que la Generalitat exerciti la seva funció de 

governar en aquest àmbit tan volgudament oblidat i 

és un signe de responsabilitat, de coresponsabilitat 

amb el Govern central. 

Pel que fa a )'Administració de justícia, vam sortir 

d'una dictadura que l'havia convertit en càstig dis

crecional i tendenciós cap a tota dissidència (fins i 

tot la pobresa i l'atur, que calia amagar perquè 

posaven en dubte l'eficàcia del règim dictatorial) 

per entrar, en aquests anys de democràcia, en una 

nova etapa en què, de tant que l'hem volgut dotar 

de garanties, l'hem fet massa enrevessada i lenta, 

de manera que, quan el fet jutjat dista molt de la 

sentència dictada, el sentiment d'impunitat s'impo

sa, Tenim una justícia que ho és, però no sempre es 

percep com a tal. 

Les institucions d'autogovern no es limiten al pode. r 

legislatiu (Parlament), a l'executiu (Govern de la 

Generalitat). L'esquema no és ni serà mai complet 

si no assumim -8 més a més- que hi ha un poder 

judicial que també és descentralitzable. 

Durant la 11 República, l'única etapa de referència 

obligada en l'anàlisi de la descentralització, es va 

crear el Tribunal de Cassació, darrera instància en 

matèria civil i de dret públic, i autoritat reconeguda 

del poder judicial català. 

En els estatuts dels anys 80 la tercera branca no hi 

era, cosa que ha permès que s'instal·lés la idea 

d'una justícia indivisible. No és fins a mitjan la dèca

da dels 90 que comencem a tenir alguna com

petència en el continent i no en el contingut repa

rem i construïm edificis judicials. Rehabilitem el vell 

Palau de Justícia i mirem de servar-ne la història. 

Sembrem d'ordinadors el camp erm de l'Adminis

tració de justícia i ens proposem trencar la inèrcia, 

el tòpic i la icona de la incapacitat de mecanitzar els 

processos judicials i connectar telemàticament l'or

ganització més atomitzada que conec en l'àmbit 

dels serveis públics. 

No tot ho resol l'organització política de l'Estat, 

però en l'anàlisi de la situació actual de l'Adminis

tració de justícia, de dispersió de responsabilitats, i 



en la bunquerització de la defensa de la centralitza

ció, s'ha perdut un temps preciós en la seva 

modernització, en la seva revaloració per part dels 

ciutadans, en el seu respecte com a autoritat (auto

ritat judicial). 

Despesa en administració de justícia a Catalunya 
(Milers d'euros en valors constants de 2008) 
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Per molt a poc a poc que sembli que passen 

les hores, us semblaran curtes si penseu 

que mai més han de tornar. 

Aldous Huxley 

He triat el títol "El valor estratègic del temps" perquè 

cada dia que passa m'adono de quantes oportuni

tats s'han perdut i es perden per no ser conscients 



d'aquest valor estratègic que és el temps, que té el 

temps. El temps és estratègic; en ell mateix és 

estratègic. Per acció i per omissió, el temps no és 

mai un factor neutre. 

Despesa en justícia per administracions 

(Milers d'euros constants) 
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El temps ha de ser assumit com a un valor més 

estratègic en el camp de l'Administració de justícia 

que en molts altres sectors. Que la competència 
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atorgada a les autonomies no es produís fins a mit

jan dels anys 90 ens va fer perdre una dècada i mitja. 

Encara avui hi ha edificis infames complint funcions 

de Palau de Justícia. Una part de la idea de vetusta 

Administració és perquè, mentre en l'àmbit de l'edu

cació guanyàvem premis per la qualitat arquitectòni

ca, a Justícia estintolàvem edificis. 

Allò que jo vaig fer a la sanitat d'aquest país durant 

els anys 70/80, traient dels soterranis humits i de 

les golfes, plenes de rates i coloms, les històries clí

niques, ho estem fent des de fa cinc anys als arxius 

judicials. 

Quan en el sistema educatiu comencen a desa

parèixer les llibretes d'espiral i els bolígrafs i retola

dors perquè fa la seva aparició el llibre digital, 

nosaltres hem de gestionar el conflicte que suposa 

la desaparició del servei de transcripcions en una 

organització que actualment ja disposa d'1,3 ordi

nadors per lloc de treball. 

Quan la plantilla de professors universitaris i no uni

versitaris i la del personal sanitari ja fa tres dècades 

que les gestiona la Generalitat de Catalunya, 

l'Administració central es continua resistint a trans

ferir les competències executives (no les dels jutges, 

que podien correspondre al "Consejo General del 

Poder Judicial" [CGPJJ, o les dels secretaris judi

cials, que pugnen amb els jutges per determinades 



funcions jurisdiccionals), es continua resistint a 

transferir la capacitat d'execució i gestió del perso

nal administratiu (gestors, tramitadors, auxilis). 

És inconcebible que Espanya, que podria donar 

Iliçohs de descentralització a molts altres Estats 

moderns, i les comunitats autònomes, que podrien 

demostrar l'eficàcia de la proximitat, continuïn en la 

situació actual, sense horitzó definit. La Generalitat 

paga la nòmina, però no pot proveir places vacants, 

no pot definir perfilS adequats, no pot establir rela

ció de jerarquia amb els treballadors de 

l'Administració de justícia. Hem repetit per activa i 

per passiva que la difuminació de responsabilitats 

esdevé responsabilitat nul·la. 

Cada setmana, cada mes que passa, el nombre de 

persones amb situació laboral d'interinatge s'incre

menta perquè la convocatòria per proveir una plaça 

de Falset (Priorat) encara està en mans del 

Ministeri, que la convoca juntament amb 6.000 pla

ces més, i trigarà quatre anys a culminar el proce

diment. Novament el factor temps. Novament el 

menysteniment del temps perdut. 

A Catalunya, una de les comunitats autònomes que 

més recursos dedica a justícia: en valors absoluts, 

1.007,3 milions d'euros (pressupost del 

Departament de Justícia de 2010), i, d'aquests, 

525 milions d'euros es destinen directament a 

l'Administració de justícia (incloent-hi la Fiscalia), 78 

¡habitant; per davant de Madrid, País Basc, 

Andalusia, Comunitat Valenciana ... , el problema ja 

no són els vells edificis (n'estem construint o tenim 

projectes per fer-ho), ja no són les mancances 

informàtiques. Acabem de connectar els deganats 

Despesa autonòmica per càpita en Administació 
de justícia, 2008 
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de 49 partits judicials i els jutjats amb la policia per 

compartir requisitòries i informació l, fins i tot, en 

aquests dos darrers anys hem informatitzat i con

nectat a la xarxa tots els jutjats de pau: micropene

tració territorial. 

Durant aquest any hem realitzat l'operació logística 

de trasllat i millora dels jutjats de Barcelona i de 

l'Hospitalet de Llobregat sense interrompre l'activi

tat. Avui és el complex judicial més modern i tec

nològicament més avançat del sud d'Europa. 

El mes de desembre disposarem de les instal·la

cians de medicina legal més avançades d'Europa i 

estarem preparats (si cal) per poder fer front a 

grans catàstrofes. 

Però per aprovar una relació de llocs de treball, cal 

fer-ho amb el Ministeri; per reordenar efectius no 

només cal negociar amb els sindicats, sinó que cal 

acordar-ho també amb el Ministeri i demanar infor

mes al CGPJ. El temps, novament el temps emprat 

en aquests processos els invalida com a resposta a 

demandes conjunturals. 

En el servei públic de la sanitat hi ha una preocu

pació per la mitjana d'estada als centres hospitala

ris (temps) o per la durada de la llista d'espera per 

intervenir quirúrgicament determinades patologies 

(temps). En el sector de l'ensenyament preocupen 

els repetidors (temps), els que tardaran més en cur

sar un determinat cicle educatiu (temps). 

En l'àmbit de la justicia no s'estableixen aquests 

indicadors de temps. Fa cinc anys -i per raons de 

complements retributius- s'establien mòduls de 

càrrega de treball. Aquests mòduls, al meu enten

dre, s'han sacralitzat, són únics per a tot Espanya, 

no tenen present el nombre de persones que tre

ballen al jutjat, no discriminen els assumptes com

plexos dels de baixa complexitat i no tenen en 

compte en cap moment el temps de resolució dels 

assumptes, però tots els càlculs de càrrega de tre

ball els prenen com a referència. 

Comencem a treballar amb indicadors d'eficàcia, i 

podem afirmar que a una major inversió no corres

pon una major eficàcia. Que a una major plantilla 

per jutjat no correspon una ràtio d'assumptes 

resolts més elevada. Senzillament perquè en la cul

tura de funcionament de l'Administració de justícia 

el temps no és una preocupació. En nom de les 

garanties constitucionals els processos s'allarguen 

inexplicablement. El valor marginal del temps és 

zero; no es té en compte el cost d'oportunitat d'un 

bé tan escàs i preuat. 

No importa quantes vegades citarem un ciutadà, 

conscient dels seus deures, que ha acceptat ser 

testimoni en una causa. No es calcularà quantes 



hores de treball perdrà, quantes jornades diàries es 

consumeixen en procediments que se suspenen en 

el darrer moment. I això passa sovint, sense donar, 

ni tan sols, explicacions intel·ligibles a qui estoica

ment ha esperat més estona que en qualsevol ser

vei d'urgències del sistema sanitari. 

Despesa autonòmica per jutge (milers d'euros) 
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Despesa autonòmica per assumpte finalitzat, 2008 
(euros per assumpte) 
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El debat sobre l'agenda d'assenyalament de vistes 

que s'ha produït entre jutges i secretaris que s'ha 

traslladat a les Corts Generals i a la nova llei pro

cessal i d'oficina judicial està superat per un pro

grama informàtic instal·lat a tots els partits judicials 

de Catalunya, i que no servirà de res si mecànica-



ment les citacions es produeixen cada 30 minuts 

des de les 10 h fins a les 12 h del matí sense tenir

ne en compte la complexitat i sabent que probable

ment la de les 11.30 h es veurà a les 13 h. 

La desconsideració del temps es trasllada a la des

consideració per qui espera i es desespera en els 

passadissos o sales d'espera. Alguna d'aquestes 

desconsideracions pel temps tenen un impacte no 

qualificat (encara) sobre l'activitat econòmica del 

país, per a la valoració del qual em proposo trobar 

fórmules de càlcul, de la mateixa manera que 

podem calcular quant costen els salaris de tramita

ció en la jurisdicció social. 

Salaris de tramitació que paga el Govern si la 
sentència triga més de dos mesos: 

- mitjana anual 2002-2008 5.514.613 

- mitjana anual 2005-2009 7.000.000 

> 2008 3,4 mesos 
> 2009 2,7 mesos 

També cal calcular en diners el cost de la dilatació 

de processos, com ara 

Jurisdicció mercantil 

- concursos de creditors (voluntaris i necessaris) 

- accions de responsabilitat 

- mesures cautelars 

Jutjats socials 

- conflictes col·lectius 

- invalideses 

- reclamacions de quantitat 

Processos civils 

- morositat 

- contractes de lloguer 

- execució d'hipoteques 

- separacions/divorcis 

Alguns afirmen que amb la nova oficina judicial (que 

Catalunya té molt avançada) totes aquestes qües

tions milloraran, però en realitat, la nova oficina és 

bona per a la racionalització de processos repetitius 



que es feien separadament a cada jutjat i que poden 

fer-se mecanitzadament de manera conjunta. 

És interessant, però només significa enterrar una 

metodologia vergonyosament ineficient, antiga, 

individualista, fruit d'una equivocada interpretació 

de l'autonomia, la independència i la neutralitat de 

cada òrgan judicial. 

Els he de dir que no podia creure que certifiqués

sim el correu manualment i personalment a cada 

jutjat de forma individual. No podia creure que no 

registréssim adequadament els nous assumptes i 

que no s'hagués establert mai un sistema de 

traçabilitat. 

Ho tenim enfilat, ho culminarem amb èxit, però ni 

de lluny significa portar el concepte d'eficàcia a 

l'Administració de justícia. Significa, això sí, sortir 

de l'ignominiós endarreriment. 

Podria dir-los que som els que treballem més i 

millor. Tothom comença a reconèixer-ho, Però sóc 

la més inconformista de tots els responsables de 

l'Administració de justícia. 

Des de l'accés a la carrera judicial, basat actual

ment en exercicis memorístics i en l'estudi en soli

tari per un període mínim de quatre anys, que hau

ríem de transformar copiant, per exemple, el siste-

ma MIR de la sanitat, que fomenta l'aprenentatge. 

Passant per l'establiment clar de responsabilitats 

en les competències en matèria de personal perquè 

puguem exercir de patronal amb totes les conse

qüències, ja que la situació actual ens ha portat a 

una interinitat que ratlla el 40% i que contrasta amb 

el sistema penitenciari, en el qual apliquem les 

competències executives, transferides de manera 

directa des del primer dia que vam acceptar els 

traspassos. 

Fins a l'afirmació que cal una revisió de les lleis 

d'enjudiciament perquè, sense perdre les garanties 

necessàries, se simplifiquin els processos i s'esta

bleixin sistemes de durada màxima dels procedi

ments. 

Fins a la desjudicialització de determinats procedi

ments (registres civils, processos concursals, sepa

racions i divorcis de mutu acord ... ) i la norma 

d'abstenir-se de sobrecarregar la taula del jutge 

amb cada projecte de llei sectorial que les diferents 

administracions van proposant. 

Activitat judicial matí i tarda. Intentar que la pèrdua 

de jornades de treball per col·laborar amb la justícia 

disminueixi. 

Abandó del mal hàbit de convertir en problemes 

polítics les dificultats tecnològiques. La connexió 



dels diferents sistemes informàtics de les autono

mies se soluciona amb una plataforma tecnològica 

d'interoperabilitat; no és un defecte de la descen

tralització com alguns voldrien fer-nos creure. No és 

un problema politic, és un projecte tecnològic. 

Descentralització de l'Administració de justícia. El 

retorn de la cassació als tribunals superiors de la 

Comunitat i la determinació que el Tribunal Suprem 

pot revisar els assumptes per establir jurisprudència 

mitjançant la unificació de doctrina signifiquen també 

una qüestió d'agilitat i confiança i estalvi de temps. 

El fet de donar totes les competències de demar

cació i planta a les comunitats autònomes no 

necessita ni argumentari. Fa anys que intentem 

explicar que Gavà (Baix Llobregat) i Vilanova i la 

Geltrú (Garraf) no tenen relació o que l'Hospitalet 

de Llobregat i Barcelona poden compartir serveis 

especialitzats en violència sobre les dones (VI DO) 

perquè comparteixen carrer, però a les Corts 

Generals tot això els queda massa lluny. 

Establiment de nous sistemes de valoració del tre

ball dels jutges i magistrats (eis anomenats mòduls) 

que tinguin en compte no només la quantitat dels 

assumptes, sinó també la seva complexitat i el 

temps de resolució. 

La proximitat no és un caprici. La justícia és des

centralitzable. No només pel que fa a I�s com

petències d'infraestructura, tecnologia i personal, 

sinó també als nomenaments i aspectes d'inspec

ció del treball fets per jutjats i tribunals. Per això 

l'Estatut estableix el Consell de Justícia de 

Catalunya, en el qual el CGPJ havia de delegar 

algunes competències (algunes, només algunes). 

Tot el que he proposat fins ara estava pendent 

d'una modificació de la "Ley Orgànica del Poder 

Judicial" (LOPJ). Fa quatre anys que està pendent. 

Fa dos anys gairebé va aconseguir fer-se realitat la 

descentralització, però no va ser possible. Aquest 

temps perdut ha impedit molts avenços. Novament 

el temps ha estat estratègic. El desplegament del 

títol I I I  de l'Estatut a través de la LOPJ hauria produït 

una doble concordança de les lleis orgàniques, difí

cils de qüestionar pel Tribunal Constitucional (TG). 

Parlant del Tribunal Constitucional, també cal revi

sar-ne el funcionament en termes de temps. Ningú 

no ens ha d'explicar què significa la incertesa per

llongada en el temps d'espera d'una sentència que 

dóna lloc a tota mena d'especulacions i, per tant, 

d'inestabilitat. El màxim Tribunal ha d'esdevenir una 

institució didàctica i reconeguda. 

AI cap i a la fi, si la justícia és eficaç, si valora el 

temps com a estratègia, guanyarà prestigi, i amb el 



prestigi guanyarà autoritat, que, si recordem, a l'ini

ci d'aquesta reflexió valorava com un dels dèficits 

del nostre camí cap a un Estat de dret consolidat i 

situat entre els primers del món. 

La creació d'una Administració autonòmica, la 

democratització i modernització de l'Administració 

local i la nova configuració del Govern central han 

estructurat una complexa xarxa de representació 

democràtica que ha fet de la proximitat un valor en 

l'organització dels serveis públics, però ha deixat 

sense resoldre el sistema de relació entre adminis

tracions. No ha nuat bé la xarxa. On és el punt de 

trobada entre les administracions locals i les 

autonòmiques? 

On es troben les autonòmiques i la central a l'espe

ra de la tan desitjada reforma del Senat com a 

Cambra de representació territorial? On les autono

mies entre elles? On els ajuntaments amb el Govern 

central? Manca, doncs, un sistema de relació de 

cada Administració amb les altres. Que l'existència 

del mateix sistema tendeixi a la suma d'esforços i 

no a l'enfrontament. Que, en definir-lo, quedi clar 

que cada Administració és sobirana, que la relació 

entre elles no és de subordinació sinó de coopera

ció i coresponsabilitat, que estan situades en un 

mateix pla, que no hi ha Administració supra .. .  , que 

són concurrents, complementàries. No són iguals 

ni confrontades. Podem i hem de sumar l'estructu-

ració de mecanismes de llibertat d'acció i de cohe

sió, de diferència en la gestió i en les formes i d'i

gualtat en la coresponsabilitat, que és també apli

cable a l'Administració de justícia. És imprescindi

ble afegir en el discurs federal les institucions 

ancestrals (Generalitat amb Parlament i Govern), la 

nostra tradició jurídica (Codi civil) i la de tribunals 

d'apel·lació més distribuïts en el territori i la cassa

ció al T SJC. 

No és eSfilagarsar res. És aplicar la descentralitza

ció al tercer poder. 

Estratègia el temps passat i el debat perdut que el 

TC no sigui competent en termes d'Estatut. Ja no 

podem recuperar el temps perdut, però tant de bo 

haguéssim escoltat qui ens deia que els estatuts no 

s'havien de sotmetre al Tribunal Constitucional. I 

escoltar les veus actuals que reclamen una modifi

cació del recurs d'empara. 

El debat de l'eficàcia en la justícia del valor estratè

gic del temps és imprescindible. Gens fàcil en una 

Administració poc acostumada al control de la 

societat. La Constitució diu que emana del pOble i, 

per tant, el poble ha de saber que, des de la gran 

política d'estructuració d'un Estat-compost fins al 

petit quefer de cada dia, es fa pensant a servir-lo i 

no a mantenir vells hàbits i privilegis. 



Recordin: quan la sentència s'allunya dels fets jut

jats, el sentiment popular d'impunitat creix. 

Quan demanem més competències, més atribu

cion�, més descentralització .. .  no ho fem per ser 

més importants. No volem ser més importants; 

volem ser més útils. 

Perquè, finalment, allò que és socialment poderós 

és allò que es dóna per descomptat, que funciona 

com a evidència, que ningú no discuteix, que s'ha 

guanyat el respecte de tots. En un dia no gaire 

llunyà la justícia hauria d'aconseguir aquesta fita 

tan senzilla. 

Gràcies pel seu temps. 


