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Societat

Sorteig de
la Grossa de
Cap d’Any
del 2014

La loteria catalana
celebra avui la
rifa amb un nivell
de vendes que
la consolida

Justícia Les prioritats per al 2015

Drets en perill
amb una justícia
encotillada

El ministre de Justícia,
Rafael Catalá, amb el
president del TSJC i el
degà dels advocats de
Barcelona ■ ANDREU PUIG

CANVIS Lleis judicials en fase de reforma plantegen mesures que coarten
llibertats fonamentals RECLAM Els operadors jurídics exigeixen al govern
espanyol modificacions eficaces, consensuades i amb garanties per als ciutadans
Mayte Piulachs
BARCELONA

El nou ministre de Justícia, Rafael Catalá, va visitar Barcelona fa algunes
setmanes i, en una jornada maratoniana, es va entrevistar amb els principals operadors jurídics a
Catalunya. “Té bones paraules, ara esperem fets”,
afirma el degà del Col·legi
d’Advocats de Barcelona,
Oriol Rusca. A una part
d’aquests professionals,
els que trepitgen els jutjats
i treballen a l’administració de justícia cada dia, els
hem demanat els reptes i
les prioritats que s’han
d’afrontar l’any 2015 per
assolir una justícia garant,
moderna i accessible a
tots els ciutadans.
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Derogar la
llei de taxes
judicials

Tots els operadors jurídics consultats tenen clar
que s’ha de derogar la llei
de taxes judicials estatals,
que en dos anys d’implantació ha recaptat uns 512
milions d’euros. El govern
espanyol, però, no ha reinvertit aquests diners en
l’administració de justícia,
tal com va prometre inicialment l’anterior ministre, Alberto Ruiz-Gallardón. És un clam general,
que fins i tot subscriu la
Federació d’Associacions

de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya.
“Cal revisar, sense maquillatges, l’import de les
taxes judicials, per no barrar el pas de la justícia a les
persones o empreses d’economia més modesta”,
afirma el degà del Col·legi
de Procuradors de Barcelona, Ignacio López Chocarro. Pel portaveu del
Sindicat de Secretaris Judicials (SISEJ), Rafael Lafuente, l’actual llei de taxes judicials “dificulta en
uns casos i priva en d’altres l’ús d’un servei públic
com és l’administració de
justícia i l’exercici al dret
constitucional a la tutela
judicial efectiva”.
El president del Consell
de l’Advocacia Catalana,
Abel Pié, i el degà del Collegi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, van insistir al ministre que un bon
pas seria suprimir les taxes judicials als ciutadans
i a les petites i mitjanes
empreses, com va fer recentment el govern català.
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Altres lleis que
coarten drets

Parlant de lleis, els professionals jurídics consultats també comparteixen
pors sobre com s’estan encarant les reformes judicials pendents, perquè són
necessàries però la majoria coarten més drets fonamentals. “Cal afrontar
les reformes legals pen-

dents amb el consens de
tots els operadors jurídics
per tal d’oferir més garanties als ciutadans”, afirma
López Chocarro.
Fa temps que jutges i
fiscals demanen la reforma del Codi Processal Penal –que és el que marca
les regles del joc– per tal de
passar de la justícia del segle XIX a la pantalla del
segle XXI. La reforma, presentada a principi d’any,
no agradava ningú, i ara el
Ministeri de Justícia l’ha
arraconat i, per substituirla, ha aprovat l’avantprojecte de la llei d’enjudiciament criminal (Lecrim),
que, per a la majoria, és un
pedaç que no resol els problemes de fons.
En aquest sentit, les associacions Jutges per la
Democràcia i Unió Progressista de Fiscals han
criticat obertament, en
un comunicat, el Ministeri de Justícia pel “desconeixement de l’organització i la feina de les fiscalies
i els jutjats” amb la reforma de la Lecrim proposada. Entre els punts més
polèmics, per a jutges i fiscals, és que es vol suprimir la denominació d’“imputat” per la de “subjecte
passiu”, simplement “per
estètica, pel gran nombre de càrrecs públics imputats”. Una segona polèmica és la intervenció
de les telecomunicacions
–fa temps pendent de regular, segons els juris-

tes–; en aquest cas, el govern del PP ha anat a l’altre extrem en voler permetre a la policia la intervenció de les telecomunicacions durant 24 hores i
sense control judicial.
La reforma del Codi Penal –amb la presó permanent revisable o l’anomenada cadena perpètua–, la
llei orgànica del poder judicial i la llei d’enjudiciament civil són altres normes en tramitació. Pel que
fa a les lleis, Pié considera
prioritari que el govern espanyol aprovi la llei de segona oportunitat, com tenen altres països europeus. “Cal rescatar les famílies perquè després de
ser desnonades no siguin
perseguides pel deute i puguin refer la seva vida”,
manifesta Pié.
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Canvi de model
organitzatiu

A banda de reformar
lleis per agilitar els processos judicials i amb garanties, el portaveu del Sindicat de Secretaris Judicials
afirma que “cal superar
mites que acompanyen la
justícia, com ara el col·lapse i la falta de mitjans, i
s’ha de fer un diagnòstic
fiable per dur a terme el
canvi de model organitzatiu pendent i –hi afegeix
Lafuente– implantar una
administració de justícia
amb criteris objectius i
respostes
homogènies

pròpies del servei públic
que és i amb veritables polítiques públiques”.
En aquest sentit, Vicente Navarro, portaveu del
Sindicat de Treballadors
de l’Administració de Justícia (SATJ), afirma: “Volem que l’oficina judicial
que s’està implantant a
distints partits de Catalunya, i que aviat arribarà
a Cornellà de Llobregat,
funcioni per agilitzar els
processos i que no sigui la
manca de mitjans el que la
faci fracassar.” Navarro
també va insistir que cal
donar una empenta al pla
de digitalització per suprimir el paper als jutjats, el
qual “no acaba d’arrencar i
es dupliquen feines”.
El degà dels procuradors de Barcelona també

comparteix que “cal implantar l’ús de l’expedient
electrònic a totes les jurisdiccions, més enllà de la civil, per agilitzar els processos, estalviar tasques rutinàries als funcionaris i evitar perdre temps als litigants”. López Chocarro, a
més, demana que “es concedeixi més competències
als procuradors, com recullen les recomanacions
del llibre blanc de la justícia, per agilitzar la tramitació dels processos”.
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Perill de les
privatitzacions

Secretaris judicials i
funcionaris també posen
l’alerta en el perill que representa la privatització
de serveis públics. “Cal
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Subjecte passiu
Carles Sabaté

La llei d’enjudiciament criminal pretén substituir la
paraula imputat per l’expressió subjecte passiu, per
l’allau de càrrecs públics que han de declarar davant
dels jutges per corrupció. D’aquesta manera, la infanta
Cristina seria un subjecte passiu de l’enriquiment
d’Urdangarin, per exemple. Aquesta reforma judicial
complicarà encara més l’assumpció de responsabili-

tats en casos de mala pràctica en la gestió del bé
públic. I del que es tracta és d’aclarir-ho. No sembla
que la majoria de societat prefereixi diluir les culpes,
en lloc de clarificar-les. Ara que la fermesa judicial
contra la corrupció ha fet que es confiï una mica més
en la justícia, encara que sigui lenta... no fem un pas
enrere en credibilitat.

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Hem de rescatar les
famílies víctimes de la
crisi amb una llei de
segona oportunitat”

“Les millores als
jutjats no poden ser
a cost zero: calen
mitjans i personal”

PRESIDENT DEL CONSELL
DE L’ADVOCACIA CATALANA

PORTAVEU DEL SINDICAT
DE TREBALLADORS STAJ

Abel Pié

“S’han d’afrontar les
reformes legals amb
el consens de tots els
operadors jurídics”

“Cal aturar la deriva
privatitzadora de la
justícia, com ara el
Registre Civil”

DEGÀ DEL COL·LEGI DE
PROCURADORS DE BARCELONA

PORTAVEU DEL SINDICAT
DE SECRETARIS JUDICIALS (SISEJ)

Ignacio López Chocarro

aturar la deriva privatitzadora de l’administració
de justícia, impulsada per
Ruiz-Gallardón i continuada pel ministre Catalá
Polo”, afirma Lafuente.
Posa d’exemples el Registre Civil, que el govern ha
resolt que sigui gestionat
pels registradors mercantils a partir de l’estiu
del 2015, i la llei de jurisdicció voluntària, que
gestiona els matrimonis
civils i divorcis de mutu
acord. “Són funcions que
poden desenvolupar els
secretaris judicials”, insisteix Rafael Lafuente.
En aquest context, el
president de l’Advocacia
Catalana assegura que
un repte és que “el Tribunal Constitucional sigui
el garant per evitar abu-

sos de majories absolutes, contràries a dret”.
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Més jutges i
fiscals, i també
més “tropa”

Els 2.000 jutges degans
de l’Estat espanyol també
han recollit propostes per
fer funcionar amb més garanties la justícia, en les
conclusions de la seva
XXIV Reunión Nacional a
València, el desembre passat. Proposen 57 mesures
per lluitar realment contra la corrupció, així com
alerten de “la preocupant
situació dels jutjats socials”, que són els que
han de resoldre acomiadaments o indemnitzacions de treballadors col-

pejats per la crisi, amb la
dificultat de no poder obtenir el suport de més de
mil jutges substituts.
També aposten per la llei
de segona oportunitat.
A banda de lleis, els jutges degans clamen per millorar l’organització i dotar de recursos i personal
els jutjats, passant de l’1%
al 3% el pressupost de Justícia. Indiquen que a l’Estat espanyol són ara 5.300
jutges en actiu, quan per
complir la ràtio europea
n’haurien de ser 9.660.
Navarro, portaveu de
l’STAJ, comparteix la demanda dels jutges, però hi
afegeix: “A més de jutges i
fiscals, els jutjats també
s’han de reforçar amb tropa, perquè tramitadors,
auxiliars judicials i altres

funcionaris també són
clau, a més d’un nou repartiment dels assumptes
que sigui més equitatiu.”
Pel que fa al futur dels
advocats, Oriol Rusca assegura que davant la nova
llei de serveis professionals, que podria anul·lar
l’obligació de col·legiar-se
en certs oficis, el “Col·legi
d’Advocats de Barcelona
ja ha fet reestructuracions
perquè aquest canvi no
l’afecti”. El degà també es
mostra satisfet pels convenis signats, com ara el
que va firmar amb el Ministeri de l’Interior per
dotar el CIE de la Zona
Franca d’un servei d’assessorament jurídic, i pel
primer Congrés Internacional de Mediació, que faran al mes de març. ■

Vicente Navarro

Rafael Lafuente

Jutjats catalans,
col·lapsats
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’autoanomenada La Brigada
Tuitera, formada per advocades i advocats de Barcelona i
d’arreu de l’Estat espanyol,
han omplert aquest any les
xarxes socials amb el seu
avatar #T per reclamar la derogació de les taxes judicials.

No accepten una reducció
parcial de les taxes, com s’insinua que vol aprovar ara el ministre. També han denunciat el
col·lapse i les mancances als
jutjats –com aquests de Barcelona–, difoses per la lletrada
Sonia Reina. ■ EL PUNT AVUI

