PROGRAMA PER A LES ELECCIONS A LA SALA DE GOVERN DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Estem convençuts que en aquests moments de canvis substancials en
l'Administració de Justícia -està a punt de ser aprovada definitivament la
modificació de la LOPJ i de les lleis processals dirigides a la implantació
de la Nova Oficina Judicial- les Sales de Govern poden contribuir
decididament a la transformació de la mateixa i del propi Poder
Judicial, avançant cap a una Justícia més democràtica, propera al
ciutadà, amb una major participació de Jutges i Magistrats/des en el
seu govern, i en definitiva contribuir a assentar els valors democràtics
propugnats per la nostra Constitució.
Les Sales de Govern s’han de convertir en veritables òrgans
democràtics, propers a la realitat judicial i als problemes concrets de
Jutges i Magistrats, preocupats per defensar la seva independència i
implicats en l'assumpció real de totes les seves competències i en la
solució dels reptes de la Justícia que a nivell de Catalunya es plantegen,
en collaboració amb totes les institucions i collectius socials afectats.
Per això, proposem el següent programa que volem defensar en el
nostre treball diari en les Sales de Govern:

I .- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
1 . Programa de govern.- És una exigència ineludible per al control
democràtic de les Sales de Govern l'existència d'un previ compromís
d'actuació plasmat en un programa concret, l'elaboració del qual
s’haurà de realitzar al principi del mandat amb la deguda publicitat, i
per tant s’ha de mantenir un seguiment continu del seu compliment
efectiu.
2 . Transparència.- Aquest principi exigeix, per un elemental control
democràtic, l'adequada motivació, comunicació i publicitat de
l'actuació de tots els òrgans de les Sales de Govern, així com el seu
efectiu compliment en l'àmbit de l'establert en el Reglament 1/2000
d'acord amb principis democràtics que respectin tant l'interès general,

com el legítim individual de jutges i magistrats/des. És seguir en la línia
que actualment s’ha consolidat de publicitat anticipada a les ordres del
dia i immediata als acords adoptats per la Sala, guardant la necessària
reserva sobre dades personals que sigui necessària, a través de la
comunicació directa a tots/es els/les Jutges i Magistrats/des. També es
proposa la creació d’una pàgina web del Tribunal Superior de Justícia,
que s'actualitzi amb la freqüència necessària i que tingui un contingut
general accessible a tots els internautes i altres específics per a Jutges i
Magistrats/des, amb accés restringit.
3 . Participació.- És molt important que tots els estaments implicats en el
Govern del Poder Judicial tinguin oberts canals de participació i
intervenció en la labor quotidiana de les Sales a través de les Juntes de
Jutges, Deganats, Presidents d'Audiència i dels responsables de cada
òrgan jurisdiccional, així com mitjançant l'audiència i informació de les
Associacions Judicials, en tant que aquestes articulen la participació
institucional dels Jutges i Magistrats.
4 . Grups de treball.- La formació de grups de treball per Jutges i
Magistrats/des, amb la participació de les Associacions Judicials per a
portar a terme els estudis necessaris sobre qüestions que afectin a la
justícia, i aquells previstos en el programa d'actuació.

II.- PLANS CONCRETS D'ACTUACIÓ EN ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS
1. Informació sobre l'estat i funcionament dels òrgans jurisdiccionals.- És
essencial aquesta informació per a poder collaborar amb els mateixos
en l'exercici de les seves funcions i detectar qualsevol problema que
s’hagi de solucionar de forma immediata a fi d'evitar disfuncions en el
funcionament idoni de l'Administració de Justícia.
2. Elaboració dels plans concrets d'actuació.- Una prèvia i rigorosa
informació sobre l'estat i funcionament dels òrgans jurisdiccionals, amb
audiència de tots els interessats, permetrà dissenyar accions en els
diversos àmbits de competència:
A) Decidint sobre normes de repartiment composició de Sales i Seccions
i assignació de ponències de manera que s'evitin descompensacions en
la càrrega competencial dels diversos òrgans judicials, mitjançant criteris
objectius i predeterminats.

B) Collaborant en l'elaboració de propostes de modificacions de
demarcació o planta judicial i instauració d'òrgans judicials, dirigides
tant al CGPJ com a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Justícia.
C) Dissenyant plans d'actuació en els casos conjunturals que existeixin
anormalitats en el funcionament de determinats òrgans judicials, prèvia
informació i audiència del Jutge o Magistrat/da titular o del President,
amb solucions que procuraran la dotació dels mitjans materials i
personals complementaris que siguin precisos. Les solucions que
s'adoptin procuraran la dotació dels mitjans suplementaris necessaris,
dintre de les previsions del pla general que haurà d'establir la dotació de
recursos necessaris a aquests efectes, així com els criteris d'actuació. La
Sala de Govern donarà suport les expresses peticions de Jutges i
Magistrats de mitjans de caràcter tècnic derivats de la tramitació
d'assumptes d'especial complexitat.
D) Assumint i desenvolupant, amb eficàcia, les competències referides a
la seva intervenció en la creació de serveis comuns i en la creació i
funcionament de les unitats processals de suport directe, previstes en el
disseny de la Nova Oficina Judicial que la seva engegada es planteja
de forma immediata. En aquest punt, haurà de prestar especial atenció
a la collaboració amb el Ministeri de Justícia i la Generalitat de
Catalunya.
E) Garantint la transparència i motivació en els nomenaments de de els
Jutges d'Adscripció Temporal prevists en el nou article 347 bis de la LOPJ,
així com dels Jutges substituts i Magistrats suplents, en el marc d'una
política no restrictiva que permeti l'efectivitat dels drets estatutaris dels
Jutges i Magistrats/des titulars.

III.- PROMOCIO DEL DEBAT I LA FORMACION EN EL/LES JUTGES I
MAGISTRATS/DES
1. Juntes de Jutges.- A través del foment de la celebració de Juntes de
Jutges que facin possible el convenient contrast de criteris plurals, la
possible unificació de pràctiques i la definició de mesures de millora del
servei. També s’haurà de potenciar la celebració de Juntes de Jutges
provincials i de Magistrats/des de les Audiències Provincials almenys
amb caràcter semestral o anual.
2. Publicació de resolucions judicials que per la seva transcendència o
interès convingui difondre entre els/les magistrats/des i jutges de

Catalunya per a la seva consideració i formació de criteris.- S'utilitzaran
per a això els mitjans telemàtics que el CGPJ i el MJU posen a la nostra
disposició, especialment el correu corporatiu i la pàgina web de cada
Tribunal Superior de Justícia.
3. Formació.- Som plenament conscients que en el bon funcionament
de l'Administració de Justícia juga un paper important la formació de
Jutges i Magistrats/des; per això, en collaboració amb les Associacions
Judicials, demanarem el reforç dels plans de formació territorials amb
participació del CGPJ i de la Generalitat i, així mateix, el foment de la
participació en la formació a distància, especialment en l'ensenyament
d'idiomes estrangers. Plantejarem, així mateix, que es potenciï la
participació dels Jutges de Pau, Jutges substituts i magistrats suplents i
emèrits en els plans de formació. I igualment la realització de tutories
dels mateixos en les seus dels òrgans judicials del territori. Igualment,
exigirem que es proporcioni l'actualització adequada als Jutges
d'Adscripció Territorial per a atendre els òrgans judicials als quals siguin
adscrits; i, així mateix, interessarem del Ministeri de Justícia i de la
Generalitat que s'atengui a la formació del personal collaborador,
especialment pel que fa a la utilització dels nous sistemes informàtics.

IV.- DEFENSA DE LES GARANTIAS DE JUTGES I MAGISTRATS
1. Actuació disciplinària.- Assegurar la immediata posada en
coneixement dels/les afectats/des de les queixes i denúncies, fent
realitat les seves possibilitats de defensa, amb participació de les
Associacions Judicials, especialment, quan es tracti d'associats/des a
alguna d'elles.
2. Qualificació.- Per a l'elaboració de l'informe anual, es mantindrà la
plena i directa comunicació amb els/les responsables de l'òrgan judicial
les apreciacions del qual i allegacions s'uniran a l'informe.
3. Independència.- Es vetllarà per la independència dels Jutges i
Magistrats/des amb especial atenció a aquells casos que, per la
transcendència pública o l'entitat dels assumptes aquella pugui veure's
afectada, sobretot quan la intromissió provingui dels poders públics.

V.- RELACIONS AMB
COLLECTIUS SOCIALS

INSTITUCIONS,

COLLEGIS

PROFESSIONALS

I

1. Consejo General del Poder Judicial.- Es procurarà una relació
permanent amb els Vocals Delegats per a la Comunitat, requerint la
seva presència en el territori, i participant en els plans d'inspecció dels
òrgans judicials, potenciant una transformació de la mateixa, de
manera que tendeixi a la recerca de solucions preventives per als
problemes que sorgeixin en el desenvolupament de l'activitat, amb
atenció l'opinió dels seus titulars.
2. Generalitat de Catalunya.- S'informarà al Parlament de l'estat de
l'Administració de Justícia i dels plans d'actuació decidits així com de les
necessitats que aquell demanda. També es mantindran relacions
permanents amb les institucions autonòmiques que tinguin atribuïdes
competències en matèria de justícia.
3. Collegis Professionals d'Advocats, Procuradors i Graduats Socials.- Es
mantindran les adequades relacions amb els diversos collegis
professionals implicats directament en l'Administració de Justícia, amb la
finalitat d'intercanviar informació, rebre informes i suggeriments sobre el
funcionament de l'Administració de Justícia i collaborar en l'estudi de
propostes d'actuació conjuntes.
4. Collectius socials.- També es mantindran contactes amb aquells
altres collectius interessats en el bon funcionament de l'Administració de
Justícia i a qui afectin les seves decisions, com associacions de juristes,
consumidors, associacions de rehabilitació de toxicòmans, dones,
familiars de malalts mentals, estrangers, etc.
5. Societat.- Elaborar un programa car a millorar la imatge de
l’administració de justícia en el si de la societat, atès el difícil moment
que actualment viu la institució, a fi de deixar clar que es tracta d’un
dels pilars d’un estat de dret i garantia de l’acompliment dels drets
fonamentals dels ciutadans.
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