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D) Drets civils, la igualtat davant la llei
Un poder judicial independent i no del poder polític Esquerra ha tingut un paper
rellevant en la reforma i la descentralització del Ministeri Fiscal, la despenalització del
referèndum i la designació de membres al Tribunal Constitucional.
Però el govern espanyol ha cedit davant les pressions del PP, també en l’àmbit de la
justícia, de tal manera que les reformes legislatives de més transcendència, com la
creació dels Consells de Justícia o la reforma dels Tribunals Superiors de Justícia han
quedat finalment immobilitzades. La reforma del Codi Penal duta a terme aquesta
legislatura

també ha virat cap a la dreta, amb l’agreujament de penes i amb la

imprescriptibilitat dels delictes de terrorisme. En definitiva: les lleis estatals que afecten
la Justícia —la LOPJ principalment— tampoc no s’han adaptat a les reformes dels
Estatuts català, valencià i balear.
En general, la justícia ha continuat patint els mals de sempre, mals endèmics que no
s’han resolt, com ara el funcionament de les institucions, com el Tribunal
Constitucional i el Consell General del Poder

Judicial, ambdues en situació de

bloqueig.
Esquerra fem una proposta de regeneració profunda del sistema judicial que ha de
tenir com a eixos la democratització, l’adequació com a mínim a l’estructura
autonòmica de l’Estat i als Estatuts d’autonomia, la transparència i la seva concepció
com a servei públic. Cal adaptar la justícia a estàndards de qualitat i democràcia. La
ciutadania demanda un esforç de millora i modernització del nostre sistema judicial.
Des del Grup Parlamentari d’Esquerra s’ha treballat en aquest sentit i proposem
democratitzar i socialitzar la justícia, el poder judicial i el sistema penitenciari
mitjançant la descentralització, la proximitat, la normalització lingüística i l’impuls de
mesures resocialitzadores.
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PROPOSTES
1 Poder judicial independent adequat al marc constitucional que retorna el dret a
l’autonomia política de les nacionalitats i les regions
Presentar una nova proposta de reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial
(LOPJ). 85Vicesecretaria General d'Acció Política i Dona
Reformular el nomenament de membres del Tribunal Constitucional per a que no
siguin
nomentats pels partits
Suspensió del Tribunal Constitucional fins que no sigui efectiva la renovació de
membres caducs.
Traspàs de competències i funcions a la Generalitat:
-- De les competències que la LOPJ atorga al Ministeri de Justícia, com preveu
l’Estatut, per bastir un Consell Judicial de Catalunya.
-- De les competències sobre el notariat i registradors previstes a l’Estatut.
-- De totes les funcions i competències sobre els funcionaris de l’Administració de
Justícia, inclosa la normativa per poder-lo adequar a les necessitats de la nova oficina
judicial i creació del cos de personal al servei de l’Administració de Justícia de
Catalunya. Supressió dels cossos estatals.
-- De totes les funcions i competències sobre els secretaris judicials.
-- De les funcions en relació a la Justícia de Pau.
-- De les taxes i consignacions judicials.
Reformar o refundar el Consell General del Poder Judicial pel que fa a la seva
composició, a l’elecció dels seus membres i a les seves funcions en relació amb la
desconcentració de les seves competències i funcions en els Consells de Justícia de
les comunitats autònomes.
Revisar l’actual sistema de formació dels jutges i d’accés a la judicatura.

2

PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ELECCIONES GENERALES 2011
SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICIALES (SISEJ) – http://www.sisej.com
Reclamar més transparència dels mecanismes de control i d’exigència de
responsabilitats aplicats a posteriori als jutges i magistrats per part del Consell General
del Poder Judicial.
Objectivar els sistemes de promoció professional de jutges i magistrats, impedint les
polítiques de quotes.
La reforma/refundació del Consell Fiscal.
Introduir mecanismes de control i d’exigència de responsabilitats del Ministeri Fiscal
que permetin una intervenció efectiva del parlament, ja que la seva posició preeminent
no fa factible una renovació democràtica.
Establir garanties per a la defensa de les competències legislatives en dret català i
la resta de matèries del Parlament.
Regular la possibilitat d’evitar la suspensió per part del TC de les lleis autonòmiques
quan s’impugnen pel govern espanyol.
Modificar la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) per tal que prevegi un
procediment específic (cabal processal específic) perquè el Tribunal Constitucional
dirimeixi les diferències amb les comunitats autònomes per resoldre situacions de
bloqueig derivades de la paralització de traspassos de competències de l’Estat
assumides pels estatuts d’autonomia.
Creació i impuls de figures i d’òrgans:
-- Potenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per resoldre, en darrera
instància, els recursos de processos judicials iniciats a Catalunya, especialment en
cassació.
-- Del Fiscal de Catalunya, amb funcions sobre la fiscalia de Catalunya, d’acord amb el
nou Estatut d’Autonomia i la reforma de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.
Exigència del coneixement efectiu de la llengua catalana i el dret català per part de
jutges i magistrats, secretaris judicials i fiscals.
Adequació dels partits judicials a l’organització territorial comarcal de Catalunya.
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Limitació temporal dels membres del Tribunal Suprem a 9 anys i supressió de la
sala Militar del Tribunal Suprem.
2 Legislació penal i política penitenciària socialitzada
Supressió de l’Audiència Nacional.
Reforma del Codi Penal en tot allò que suposi una vulneració dels principis bàsics
del dret penal tipificador de conductes delictives, limitadora de drets fonamentals i de
garanties jurisdiccionals. 86Vicesecretaria General d'Acció Política i Dona
Traspàs de les competències en matèria de política penitenciària al País Valencià i a
les Illes Balears. Mentre no es realitzi el traspàs, incrementar els recursos humans i
materials de les presons per tal de millorar les condicions de les persones preses.
Política penitenciària penal adreçada a la reinserció social, potenciant mesures
alternatives a la presó, també per als menors, i programes de desintoxicació de
drogoaddictes.
Proposar la recuperació de la redempció de penes mitjançant el treball, prèvia
redacció d’un document multidisciplinari que valori les seves repercussions, des d’una
òptica centrada en la reinserció i l’adquisició d’una qualificació laboral i/o d’una
formació acadèmica.
Derogació i/o regulació del règim d’incomunicació (derogació arts. 509, 510, 511,
520 bis i 527 de la Llei d’enjudiciament criminal i reforma de la presó provisional (arts
503 a 506 de la Llei d’enjudiciament criminal). Mentre no se suprimeixi el règim
d’incomunicació cal garantir el dret a assistència jurídica i mèdica de confiança i
gravació en vídeo als centres de detenció i de presons estatals.
Comprometre la inversió de l’Estat en la construcció de nous centres penitenciaris
previstos. No acceptar cap reforma del Codi Penal que previsiblement comporti un
creixement de la població penitenciària si no preveu la inversió necessària per crear
noves places penitenciàries; el mateix criteri es podria aplicar a les mesures
alternatives a la presó, que necessiten importants recursos materials i humans.
Desenvolupar el Protocol contra la tortura i garantir la presència d’entitats i
organismos catalans en el Comitè Contra La Tortura.

4

PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ELECCIONES GENERALES 2011
SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICIALES (SISEJ) – http://www.sisej.com
Derogació de la LO 6/2003, de modificació de la Llei Orgànica 1/1979, de 26 de
setembre, General Penitenciària (LGP) relativa a l’obligatorietat dels presos d’estudiar
únicament a la UNED.
Derogació de la LO 6/2002, de partits polítics (art 61.1.6 LOPJ processos de
declaración d’il·legalitat i 44.4 i 49.5 LOREG).
Modificació de la Llei Antiterrorista, que desenvolupa la suspensió de drets
fonamentals, com el dret a ser posats en llibertat en un termini màxim de 72 hores o de
ser posats a disposició judicial. Introduir-hi plenes garanties en la detenció de
pressumptes terroristes com la limitació de la incomunicació i la intervenció judicial en
tot el procés per tal que la tortura passi a formar part del passat.
Revisar la legislació sobre segrest judicial de publicacions.
3 Recuperar la credibilitat de l’Administració de Justícia
Bastir una nova oficina judicial, desplegant en tots els seus efectes la nova llei de
creació de la oficina judicial, per tal d’aconseguir una justícia àgil que respecti i
garanteixi el dret constitucional a la tutela judicial efectiva
Pla de formació permanent dels funcionaris de l’Administració de justícia.
Proposar procediments alternatius a l’oposició, basats en estudis de postgrau
especialitzats i exigents, per tal d’accedir a la carrera judicial i als cossos al servei de
l’administració de Justícia.
Ampliació de l’accés a la carrera judicial a juristes de reconegut prestigi. Revisar la
formació i els programes d’estudis dels jutges de carrera. Objectivació màxima dels
sistemes de promoció professional de jutges i magistrats.
Potenciar l’arrelament de jutges, magistrats i secretaris judicials.
Millorar els mitjans per garantir l’efectivitat de l’execució de sentències.
Reformar l’antiga Llei d’enjudiciament criminal. Modernitzant els seus procediments
per tal de fer-los més àgils, suprimint tots aquells tràmits innecessaris que dilaten el
procés, sense que es vegi afectat el dret a una tuteja judicial efectiva de les persones
contra la que es segueix un procediment penal.
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Afavorir els mitjans alternatius per a la resolució dels conflictes, especialment la
mediació, tant en l’àmbit civil com el penal
Implantar la justícia de proximitat en els barris, les ciutats grans i les capitals de
comarca per tal d’establir òrgans judicials adreçats a resoldre els petits conflictes
quotidians d’una
87 Vicesecretaria General d'Acció Política i Dona forma àgil i eficaç fent prevaldre les
estratègies de mediació i els procediments abreujats.
Caldria preveure la possibilitat que aquests nous òrgans en alguns casos poguessin
substituir els actuals Jutjats de Pau, per tal d’aprofitar-ne la infraestructura i els
recursos humans, i en d’altres podrien proveir-se amb professionals experimentats
provinents del món de l’advocacia.
Incrementar la planta judicial de les poblacions on els jutjats d’instrucció, de primera
instància i de violència superen els ràtios de congestió fixats pel Departament de
Justícia (en realitat són els ràtios fixats pel CGPJ).
Ampliar i universalitzar progressivament els serveis de justícia gratuïta. Assegurar
un finançament suficient per a una retribució digna dels lletrats del torn d’ofici i la
qualitat del servei.
Paral·lelament, reorganitzar el servei de Justícia gratuïta i el torn d’ofici, juntament
amb els col·legis d’advocats, per tal de millorar-ne l’eficàcia, optimitzar-ne els recursos
i racionalitzarne la demanda social. L’esmentada reorganització cal que preservi el seu
caràcter de servei públic gestionat pels col·legis i prestat a títol individual pels
col·legiats amb vocació i capacitat contrastades.
4 Normalització del català a l’àmbit de la justícia: fer efectiva l’assumpció de l’oficialitat
del català per part dels òrgans oficials i l’administració de l’Estat en les actuacions
judicials
La llengua catalana ha de ser oficial en tots els òrgans de l’Administració de justícia
de l’Estat que coneguin d’actuacions iniciades en els territoris on és oficial la llengua
catalana.
Formació als jutges en llengua catalana a l’escola judicial.
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Capacitació prèvia de jutges, fiscals i advocats de l’Estat i la resta de personal de
l’Administració de justícia, juntament amb el coneixement del dret propi diferenciat com
a requisit per accedir a una funció a Catalunya.
Compliment per part de l’Estat de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries i ratificació de tots els punts.
Dotació pressupostària de traduccions al català.
Traducció oficial automàtica de la legislació estatal.

Fuente: http://www.esquerra.cat
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