
El CGPJ conclou que els jutges no tenen dret a 

anar a la vaga 
 

• "El 18 de febrer els magistrats han d'estar al seu lloc de treball", 

sentencia 

• L'òrgan nega haver rebut pressions del ministre per declarar il.legal 

l'aturada 

 

JUAN CARLOS ROSADO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 10.02.09 

 

El nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va trencar ahir la lluna de 

mel que mantenia amb els jutges i va decidir cridar-los a l'ordre. L'òrgan 

de govern de la judicatura va acordar rebutjar la possibilitat que els 

magistrats facin vaga al considerar que no hi ha "cobertura legal" per 

fer-la, i els va advertir que prendrà mesures disciplinàries si s'atreveixen 

a posar en pràctica la plantada. L'important acord, adoptat per 

unanimitat, contradiu punt per punt l'informe que havien presentat els 

serveis jurídics del consell sobre la falta de competència d'aquest òrgan 

per decidir sobre la legalitat o il·legalitat de la vaga. 

 

Amb gest adust i seriós, la portaveu del CGPJ, Gabriela Bravo, va 

comparèixer després de tres hores de ple extraordinari per proclamar de 

manera solemne que els jutges no tenen dret a deixar d'anar a treballar. 

"Hem resolt rebutjar les peticions formulades per algunes assemblees de 

magistrats i per dues associacions judicials Francisco de Vitoria i Fòrum 

Judicial Independent perquè entenem que no hi ha cobertura legal per a 

l'exercici del dret de vaga per part dels jutges", va anunciar Bravo. 



 

Les juntes de jutges de Las Palmas i Múrcia van ser les primeres a 

comunicar formalment fa 10 dies la convocatòria del 18 de febrer que ve 

per mitjà d'un escrit en què proposaven, fins i tot, els serveis mínims que 

consideraven adequats. "El Consell General de Poder Judicial ha acordat 

no considerar anunciada la convocatòria i rebutjar l'exercici de vaga dels 

jutges en aquest país. Tampoc és procedent fixar els serveis mínims, ni 

ho són els que han establert per escrit alguns dels sol·licitants, que no 

tenen cap competència ni base legal", va sentenciar. 

 

SANCIONS DISCIPLINÀRIES 

Al no tenir "efectes jurídics" la convocatòria, Bravo va deixar ben clar 

que "el dia 18 els jutges han d'estar als seus llocs de treball". Però ¿i si 

no hi són? "Llavors, si ens consta alguna denúncia, estudiarem cada cas 

en concret i el consell adoptarà les mesures que corresponguin", va 

avisar. Es dóna la circumstància que en l'informe presentat pels serveis 

jurídics del CGPJ s'alertava que els jutges que secundessin l'aturada no 

podien ser sancionats, ja que perquè hi hagi una mínima falta és 

necessària "l'absència injustificada i continuada del jutjat durant més 

d'un dia natural". 

 

Bravo va fer un lleu gest de desgrat quan se li va preguntar si el consell 

havia rebut pressions del ministre de Justícia, Mariano Fernández 

Bermejo, per declarar il·legal la vaga. "No necessitem suggeriments per 

adoptar una resolució. Som un òrgan de govern independent, com 

estableix la Constitució", va dir molt seriosa. El cert és que, en altres 

compareixences públiques, la portaveu havia deixat caure la possibilitat 

que el consell es declarés incompetent per decidir sobre aquesta qüestió 

pel fet de ser un òrgan merament administratiu, i no jurisdiccional. 



Bermejo llavors va passar a l'atac i va suggerir que el Poder Judicial 

s'hauria de mullar en un assumpte de tanta transcendència per al país. 

 


