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Alguns jutges han decidit deixar d'anar unes hores al jutjat o tribunal a 

administrar justícia incomplint el seu deure constitucional. És greu, en si 

mateix, i com a precedent. Semblen haver oblidat que un jutge és, per 

sobre de tot, el titular d'un poder --emanat del poble-- que està facultat 

per decidir sobre la llibertat o presó de les persones, la seva 

responsabilitat civil i penal, les crisis empresarials, les relacions laborals, 

el funcionament de les administracions... i així successivament. Activitat i 

decisions que no es poden suspendre per motivacions d'ordre burocràtic 

--la modernització de l'oficina judicial--, per més que pretenguin revestir-

les d'una aparent transcendència. En situacions similars anteriors --

governant el Partit Popular-- no es van plantejar ni van arribar a adoptar 

una resposta tan extrema com és l'actual. 

 

En el llibre blanc de la justícia de l'any 1997 ja es reconeixia que "la 

configuració actual de l'oficina judicial no satisfà a ningú". El 2001 es va 

arribar al pacte d'Estat per a la reforma de la justícia, en què es feia un 

inventari de les carències del sistema i s'aportava el propòsit del Govern 

de resoldre-les. Aleshores, els jutges, malgrat l'evident incompliment del 

govern del PP, van callar. Ara reclamen de forma desafiadora i il·legal la 

resposta a les propostes del Pla de Drets Humans (en concret, les 

mesures 75 a 82) aprovat pel Govern el 12 de desembre. Sorprèn tanta 

mobilització per a objectius tan modestos. 

 



SI ELS SUPOSATS objectius per a una mesura d'aquesta naturalesa no ho 

justifiquen, la vaga és completament rebutjable. Els jutges estan 

mancats del dret de vaga. I que no es digui que hi ha un buit legal. És un 

dret que l'article 28 de la Constitució atribueix, després del dret a 

l'afiliació sindical, "als treballadors". 

 

Més endavant, es reconeix també als treballadors públics, com a part 

dels empleats, categoria de la qual s'exclou expressament els jutges i 

fiscals. Resulta indubtable que els jutges no poden exercir aquest dret, 

per ser incompatible amb la seva condició de poder de l'Estat. Recorrent 

a la vaga d'un dia saben que difícilment seran sancionats. En qualsevol 

cas, ho serien per una falta lleu. També saben que, a diferència dels 

treballadors i empleats públics, cobraran les hores d'aturada. És greu, 

perquè reflecteix un avantatge indegut per a un jutge. La vaga de jutges, 

molt més que les seves motivacions, ha debilitat l'Estat social i 

democràtic de dret. 

 


