COMUNICAT JUNTA DE GOVERN. Mesures RDL 16/2020
Dilluns, 4 de maig de 2020

Benvolgudes companyes i companys,
Aquests dies l’advocacia ha viscut un sotrac important amb la publicació del RDL 16/2020, de 29
d’abril, en especial en allò que fa referència l’habilitació del mes d’agost, el treball a les tardes a
les oficines judicials i la celebració de vistes amb mitjans telemàtics. La norma preveu altres
mesures rellevants però la insòlita decisió en aquelles qüestions ha ofegat totalment la seva
virtualitat. Us volem fer avinent que s’està treballant en una altra norma amb mesures
legislatives de flexibilització, i propostes d’alt contingut tècnic per part del CGAE, que us
traslladarem un cop estigui elaborada.
Tornant però a les mesures del RDL que a les que fèiem referència a l’inici, us volem traslladar
la posició de la Junta que, en aquests dies hem estat treballant, buscant també el major consens
possible amb CGAE i CICAC, per tal d’obtenir el major benefici per totes i tots. Hem de partir
d’algunes premisses objectives. El RDL no exclou, nega ni impedeix la concentració de vacances
dels òrgans judicials i del personal, durant el mes d’agost. Es limita a habilitar el període entre
els dies 11 i 31 d’agost, però no obliga ni defineix -ni pot fer-ho- quina ha de ser l’activitat judicial
durant aquells dies, ni l’ordena temporalment dins aquella franja de nova habilitació. No
solament l’advocacia ha estat crítica amb la mesura, si no que moltes associacions judicials n’han
negat l’eficàcia.
Creiem compartir amb tota la professió una certesa que difícilment pot ser discutida. Els nostres
despatxos necessiten activitat, treball i els nostres clients solucions útils i eficaces. Això no
obstant no té cap sentit un mes d’agost amb activitat judicial ordinària, i uns mesos de juliol i
setembre amb dispersió de vacances, la fragmentació del període de vacances seria una
irresponsabilitat i un gran error davant la situació actual.
És per això que la Junta pretén buscar el màxim consens possible en el nostre entorn més proper
per concentrar les vacances i limitar l’activitat del mes d’agost afavorint la necessària activitat
que la situació requereix en termes d’utilitat i eficàcia. Creiem que aquesta línia de treball pot
ser compartida per molts altres Col·legis i ho impulsarem tant al CGAE, com al CICAC, institucions
a les quals així hem traslladat la nostra posició.
Seguirem posant tot el nostre esforç i intel·ligència per permetre la major activitat possible als
despatxos, per donar respostes a la ciutadania que necessita que la Justícia funcioni. Treballarem
per a que aquests objectius no es vegin impedits per una dispersió de vacances, encoberta per
una activitat pretesament ordinària al mes d’agost que a més d’una desigualtat de tracte
injustificada amb la resta d’operadors, suposarien una nova paràlisi i una menor eficàcia per
l’esforç que necessitem fer en els mesos que venen, per reprendre la nostra activitat i en defensa
dels interessos dels nostres clients.
El treball a les tardes exigeix una planificació molt acurada per impedir un sobreesforç que ni
advocats ni òrgans judicials poden suportar amb la necessària professionalitat ni rigor. Creiem
que, quan sigui possible, hem de garantir una major activitat però sense una pèrdua de qualitat
professional i humana.
Pel que fa a les vistes telemàtiques, el RDL no en fixa l’obligatorietat sinó la preferència limitada
a la disponibilitat de mitjans. No creiem que aquests mitjans existeixin ara per ara, ni en els
propers mesos, i per tant no creiem que sigui factible aplicar-lo més que a actes amb poca
complexitat com les audiències prèvies o vistes sense prova, o molt escassa -sempre amb la
conformitat de les parts- per fer un ús responsable i eficaç dels mitjans, escassos, de què
disposem.

Se’ns obren noves vies tècniques per explorar, i sens dubte les circumstàncies excepcionals que
ens ha tocat viure ens portaran canvis que hem d’assumir de la manera més sensata. Us
demanem que ens feu arribar les vostres reflexions i suggeriments, i quedem, com sempre a la
vostra disposició.
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