PROGRAMA “JUTGESSES I JUTGES PER A LA DEMOCRÀCIA”
ELECCIONS SALA GOVERN 2019
TRIBUNAL SUPERIOR JUSTÍCIA CATALUNYA
Les eleccions a la Sala de Govern del TSJ de Catalunya són l'únic instrument de
participació directa de les persones que componem la carrera judicial en la presa de
decisions que ens afecten.
Des del nostre ferm compromís amb el servei públic judicial volem que la Sala de
Govern sigui un òrgan democràtic, transparent i pròxim a la problemàtica de
jutges/esses i magistrats/ades, així com a la realitat del territori en el qual actua, que
promogui solucions enfocades a la millora, partint del principi de col·laboració.
La Sala de Govern ha de garantir les condicions que facin efectius els valors de la
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític que la Constitució proclama, per
reforçar l'Estat social i democràtic de Dret i la defensa dels Drets Humans
universalment reconeguts. I promoure la legitimació democràtica de jutgesses i jutges
en la seva acció jurisdiccional de salvaguarda de les llibertats i els drets fonamentals i
de tutela dels drets i interessos legítims.
La nostra candidatura vol garantir la promoció de les següents mesures que ens
afecten a magistrats/ades, jutges/esses que realitzem la nostra funció en tot el territori
de Catalunya.
1. Promourem l'equilibri entre la nostra vida professional i personal, per garantir el
dret a la conciliació de companys i companyes, mitjançant l'adopció de mesures
necessàries de reforç dels òrgans judicials que presenten més càrrega de feina.
2. Exigirem que es garanteixi el dret a la seguretat i a la salut, i especialment la
prevenció dels nostres riscos psicosocials, a causa de l'excés d'exigències psicològiques
de la nostra activitat, i problemes derivats de l'organització del treball, que són
l'origen d'efectes nocius en la salut.
3.- Defenserem el nostre dret a la formació, mitjançant l'assistència efectiva als cursos
concedits pel Consell General del Poder Judicial i pel CEJFE i la consegüent cobertura
de les absències per tal motiu, sense que recaigui el treball d'aquests dies sobre la
resta de companys i companyes.
4.- Promourem la el.laboració dels protocols de mediació i de prenvenció de
l´assetjament i dels conflictes interpersonals que puguin aconteixer dins l´organització.

5.- Impulsarem estructures col.laboratives per a compartir fons documentals i
experiències jurisdiccionals per a donar suport al treball en els nous destins.
6. Impulsarem la creació de les condicions necessàries perquè tots els companys i
companyes sentin la proximitat de l'òrgan de govern del tribunal català i el seu suport
constant. La Sala de Govern visitarà els òrgans judicials de Catalunya per conèixer-ne la
problemàtica.
7.- Potenciarem la celebració de reunions de jutges i jutgesses provincials i
Magistrats/des de les Audiències Provincials al menys amb carácter semestral o anual.
8.- Vetllarem per la igualtat real entre homes i dones dins la judicatura i per aconseguir
en l´àmbit de l´Administració de Justícia un llenguatge no sexista.
9.- Promourem entre els membres de la Sala de Govern la funció de l´interlocutor
juntament amb el gabinet de premsa.
10.- Oferirem la capacitat de diàleg amb els diferents interlocutors en matèria de
justícia, Generalitat, Col.legis d´Advocats, Col.legis de Procuradors, per a millorar
l´Estat de l´Administració de Justícia.
11.- Ens presentem a la Sala de Govern amb el bagatge de la experiència i amb la
voluntat de millorar l´activitat i condicions professionals dels jutges i jutgesses
territorials.
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