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La sectorial de Justícia d’Esquerra Republicana
s’oposa a l’habilitació del mes d’agost

La Sectorial de Justícia d’Esquerra Republicana, per acord unànime de la seva executiva
nacional, vol manifestar el seu posicionament en relació a les mesures aprovades pel
Ministerio de Justícia amb l’única interlocució del Consejo General del Poder Judicial
sense escoltar ni sindicats ni col·legis en relació a l’habilitació de l’agost com a mes hàbil
per als tràmits i procediments judicials.
La Sectorial de Justícia es manifesta en contra d’aquesta habilitació en tant que aquesta
mesura no resol el col·lapse endèmic estructural de la justícia i, en canvi, genera molts
perjudicis a la ciutadania en general i al col·lectiu dels professionals de l’àmbit jurídic en
particular.
Els problemes en el sistema judicial no són derivats de la crisi sanitària derivada del
COVID-19, tot i que s’han agreujat i aprofundit. Les causes del col·lapse i la saturació del
sistema són coneguts, múltiples i de llarg recorregut:

 l’infrafinançament endèmic als pressupostos estatals al sistema general i en especial a
les comunitats amb competències tranferides;

 una infradotació de personal en els jutjats, que alenteix els procediments i, fins i tot, els
atura sine die per manca de recursos, tant de jutges i jutgesses com de lletrats de
l’administració com de tota la resta de professionals que requereix una oficina judicial;

 una dotació insuficient de materials físics i de recursos econòmics per poder treballar en
les condicions necessàries d’eficiència per a qui hi treballa i, també, per a qui ha
d’assistir-hi com a part;

 una implementació defectuosa i parcial del sistema electrònic per a la presentació i
tramitació d’expedients que fa redundant i sobrecostós qualsevol tràmit amb
l’administració de justícia;

 un sistema excessivament presencialista i poc àgil en la resolució de matèries que
haurien de ser ràpides en ser resoltes i que sobrecarreguen el sistema.
A aquestes mancances cal afegir les condicions de treball que cal establir pel COVID19
per protegir la vida i la salut de tots els actors jurídics i que incrementaran el temps i la
feixuguesa dels procediments.
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D’altra banda, i a més, el fet que s’habiliti l’agost implicarà que totes les persones que
treballen en l’àmbit de la justícia, en totes les seves vessants (advocacia, procuradoria,
registres, notaries, etc) hauran d’exercir les seves funcions professionals en un entorn
encara més estressant, atesa la reducció dels ingressos a pesar de les feines que han
pogut dur a terme durant el temps que ha durat l’estat d’alarma, i que no podran gaudir
d’un temps de vacances i descans físic i mental que els permetria poder reprendre
l’activitat en condicions millors per a prestar els seus serveis amb garanties.
Un sistema que es basa en professionals esgotats és un sistema que no s’orienta a la
prestació del servei públic de la justícia que és la seva missió, fet especialment greu en
professions en què les decisions i les actuacions de les persones poden condicionar les
vides d’altres persones.
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