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La justícia en
el nou Estatut
El nou Estatut dedica el títol III al poder judicial. El poder judicial és únic a
tot l’Estat i això ha comportat que l’Administració de la justícia s’hagi
mantingut pràcticament centralitzada a Espanya des de la restauració de
la democràcia. En aquest títol es pretén avançar, tot respectant la unitat i
independència del poder judicial, en l’adaptació de l’Administració de
justícia a l’estructura autonòmica de l’Estat per tal d’aconseguir quatre
objectius fonamentals:
1. Reforçar les instàncies judicials més properes a la ciutadania per
accelerar la resolució dels litigis, sense pèrdua de les garanties exigibles
en l’Estat de dret.
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2. Descentralitzar la gestió dels mitjans personals i materials de
l’Administració de justícia i ampliar la intervenció de la Generalitat per tal
d’aconseguir una gestió més eficient i diligent del servei.
3. Desconcentrar el govern del poder judicial a fi d’apropar-lo a les
necessitats de la societat on actua.
4. Reforçar la presència del català en l’Administració de justícia per
protegir els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes.
Aquests quatre objectius s’han d’assolir mitjançant tot un seguit de mesures.
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El reforçament del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) i la implantació de la justícia de
proximitat
Respectant la unitat del poder judicial, la proposta de nou Estatut recull el
fet que el TSJC és la cúspide on culmina l’organització del poder judicial
dins l’àmbit territorial de Catalunya. Per tant, al TSJC li correspon en
exclusiva la unificació de la interpretació del dret català, així com la cassació
sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable, sens perjudici de la
competència del Tribunal Suprem per a la unificació de doctrina.
Article 95. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’òrgan jurisdiccional
en què culmina l’organització judicial a Catalunya i és competent, en els
termes establerts per la llei orgànica corresponent, per a conèixer dels
recursos i dels procediments en els diversos ordres jurisdiccionals i per
a tutelar els drets reconeguts per aquest Estatut. En tot cas, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya és competent en els ordres
jurisdiccionals civil, penal, contenciós administratiu i social i en els altres
que es puguin crear en el futur.
2. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’última instància
jurisdiccional de tots els processos iniciats a Catalunya, i de tots els
recursos que es tramiten en el seu àmbit territorial, [...].
Igualment, el nou Estatut preveu la implantació de la justícia de proximitat
per tal de dotar a la ciutadania d’un sistema de resolució de conflictes
menors amb celeritat i eficàcia. Aquesta justícia ha de respondre a criteris
d’agilitat i actuar de forma comprensible i econòmica, per tal d’intentar
solucionar problemes de convivència i civisme, derivats de la vida en els
barris, pobles i ciutats de Catalunya.
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Article 108. Justícia de pau i de proximitat
2. La Generalitat en les poblacions que es determini i d’acord amb el
que disposa la Llei orgànica del poder judicial, pot instar que s’estableixi
un sistema de justícia de proximitat que tingui per objectiu resoldre
conflictes menors amb celeritat i eficàcia.

L’assumpció per part de la Generalitat de les
competències sobre personal i mitjans materials
al servei de l’Administració de justícia de Catalunya
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El nou Estatut amplia i reforça la participació de la Generalitat en tot allò
que té relació amb la gestió dels mitjans materials i personals al servei de
l’Administració de justícia. Entre els primers destaca el detall de la
competència que fixa l’article 104. Amb relació al personal de suport a
l’activitat jurisdiccional, el nou Estatut preveu la participació de la Generalitat
en oposicions i concursos, l’establiment dels requisits bàsics per treballar
en el servei de l’Administració de justícia de Catalunya (entre d’altres,
l’acreditació del coneixement del català) i la competència sobre el personal
no judicial.
El nou Estatut també fa referència a les competències per crear i dissenyar
les oficines judicials i els serveis de suport que necessitin, per ordenar la
justícia gratuïta i els procediments d’arbitratge, mediació i conciliació, per
proposar la determinació de la demarcació i la planta judicial, o per ordenar
la justícia de pau i proximitat.
Capítol III. Competències de la Generalitat sobre l’Administració
de justícia
Article 101. Oposicions i concursos
Article 102. Del personal judicial i de la resta del personal al servei de
l’Administració de justícia a Catalunya
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Article 103. Mitjans personals
Article 104. Mitjans materials
Article 105. Oficina judicial i institucions i serveis de suport
Article 106. Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliació
Article 107. Demarcació, planta i capitalitat judicials
Article 108. Justícia de pau i de proximitat

La desconcentració del govern del poder judicial
a Catalunya, a través del Consell de Justícia de
Catalunya (CJC)
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El nou Estatut estableix la creació del CJC com a òrgan desconcentrat del
Consell General del Poder Judicial. Aquest Consell executa per delegació
del Consejo les atribucions referents al règim i govern de la magistratura
que exerceix les seves funcions a Catalunya. D’aquesta manera s’agilitzen
les seves decisions, sense detriment de la unitat i de la independència de
la seva activitat.
Article 97. El Consell de Justícia de Catalunya
El Consell de Justícia de Catalunya és l’òrgan de govern del poder
judicial a Catalunya. Actua com a òrgan desconcentrat del Consell
General del Poder Judicial, sens perjudici de les competències d’aquest
darrer, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial.
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La garantia de l’ús del català com a llengua pròpia
o cooficial de Catalunya
El nou Estatut es proposa garantir l’ús del català en l’Administració de
justícia, en tant que llengua pròpia i cooficial de Catalunya. La situació
actual no és satisfactòria, ja que la presència del català en aquesta
Administració no es correspon amb la que té en altres administracions
públiques al servei de la ciutadania. Per això mateix, l’Estatut determina:
Article 102. Del personal judicial i de la resta del personal al servei
de l’Administració de justícia a Catalunya
1. Els magistrats, els jutges i els fiscals que ocupin una plaça a Catalunya
han d’acreditar un coneixement adequat i suficient del català per a fer
efectius els drets lingüístics dels ciutadans en la forma i amb l’abast que
determini la llei.
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2. Els magistrats, els jutges i els fiscals que ocupin una plaça a Catalunya
han d’acreditar un coneixement suficient del dret propi de Catalunya en
la forma i amb l’abast que determini la llei.
3. En tot cas, el coneixement suficient de la llengua i del dret propis ha
d’ésser valorat d’una manera específica i singular per a obtenir una plaça
en els concursos de trasllat corresponents.
4. El personal al servei de l’Administració de justícia i de la Fiscalia a
Catalunya ha d’acreditar un coneixement adequat i suficient de les dues
llengües oficials que el fa apte per a complir les funcions pròpies del
seu càrrec o lloc de treball.
• El nou Estatut es converteix, doncs, en una eina destinada a millorar el
servei públic de la justícia de Catalunya, en benefici dels seus ciutadans i
ciutadanes, i a protegir més efectivament els seus drets. Aquesta millora
és factible sense produir cap fractura ni afebliment del poder judicial, la
independència del qual és necessària en tota societat democràtica.
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• Però, en un Estat social i democràtic de dret aquesta independència ha
d’anar acompanyada per un rendiment eficient i eficaç dels seus serveis.
Des de fa anys, el model organitzatiu actual no dóna els resultats que li són
exigibles i, per tant, és necessari que es reformi. La Generalitat, com a part
de l’Estat de les autonomies, ha de tenir una major participació i una major
responsabilitat en l’ordenació de l’Administració de justícia, si es vol satisfer
les exigències legítimes de la seva ciutadania. Aquesta és l’orientació del
títol III del nou Estatut sobre el poder judicial a Catalunya.
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