Comunicació núm. 26/2020 – 5 de maig de 2020

Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana sobre
l’RDL de mesures processals i organitzatives en
l’Administració de Justícia
El Consell de l’Advocacia Catalana, òrgan representatiu dels 14 Col·legis
de l’Advocacia de Catalunya, tenint en compte les premisses establertes
en el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració
de Justícia, considera del tot incongruents i inapropiades les mesures
establertes en aquest text legal per conciliar i tirar endavant les
necessitats que la ciutadania hi té en la resolució dels seus propis
conflictes.
El RDL pretén utilitzar l’aturada circumstancial de la COVID-19 per fer
front a la incorrecta articulació del cos judicial per resoldre el col·lapse
endèmic de la Justícia. I incapaç de trobar una solució efectiva, que
sigui fruit d’una profunda anàlisi de les causes del mal funcionament de
la justícia, relativitza i obvia el dret al descans i de conciliació de la vida
familiar de tots els operadors jurídics, entre els quals s’inclou l’advocacia.
Per la qual cosa, la veu de l’advocacia no pot ésser obviada i, en aquest
cas, l’Advocacia Catalana manifesta que:

PRIMER.- L’habilitació del més d’agost, concretament el nombre de 14
dies hàbils, distribuïts en tres setmanes, de dilluns a divendres, no
poden solucionar les mancances del sistema judicial, ja de per sí atapeït
de procediments per resoldre, i congestionat a causa de falta de mitjans
i d’inversions, i als que hem de sumar dies d’inoperància judicial entre
el mes de març i juliol del 2020, sense cap tipus d’actuació.
L’Advocacia Catalana rebutja contundentment l’adopció d’aquestes
mesures que imposa el RDL 16/2020, i sobretot la que habilita les dues
terceres parts del mes d’agost, perquè demostren la manca de
connexió del Ministerio de Justicia amb la realitat on s’hi troba el
veritable problema endèmic i estructural del sistema de justícia, que ha
de ser resolt amb les aportacions i el consens de tots els operadors
jurídics i molt especialment de l’Advocacia.
... LLEGIU la resta del comunicat a la web del Col·legi
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