MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA (PSC), CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA),
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I ALTERNATIVA CIUTADANA
DE RUBÍ (ACR), CONTRA LA LLEI 10/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, DE TAXES EN
L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA (EXP. 129/2012-ALCALDIA)
Atès que el passat 21 de novembre va entrar en vigor la Llei de Taxes Judicials, i que
la nova legislació suprimeix el principi de justícia gratuïta a Espanya, vigent fins ara, tot
imposant gravàmens a les persones físiques.
Atès que aquesta Llei obstaculitza, i pot arribar a impedir als ciutadans amb menys
recursos, l’accés a la justícia en condicions d'igualtat, per defensar els seus drets i
interessos, és a dir, priva els ciutadans del dret constitucional a la tutela judicial
efectiva.
Atès que a la pràctica suposa una nova agressió als fonaments democràtics i
d’igualtat d’aquest país i un nou pas endavant en l’accelerada cursa cap a la
segregació entre els ciutadans sense recursos i una minoria privilegiada.
Atès que les taxes afecten a tres dels cinc ordres jurisdiccionals. En concret, a la
jurisdicció civil, a la Social i a la contenciosa administrativa.
Atès que la majoria de les persones hauran de pagar dues vegades per accedir a la
justícia; la primera, a través de la recaptació ordinària dels seus impostos, la segona a
través de les noves taxes, quedant nomes exemptes aquelles persones que pertanyin
a una unitat familiar que percebi menys de 1.100 euros mensuals, i que per tant atenta
contra el Principi de Progressivitat.
Atès que es comet un greuge comparatiu, donat que, la solidaritat cap als ciutadans
amb menys recursos i amb serveis jurídics gratuïts no es reparteix entre tots els
contribuents d’ igual manera, sinó que les persones que vulguin accedir a la justícia i
que no compleixin els requisits d’exempció es veuen obligats a fer un esforç
addicional, a la vegada que, i paradoxalment, amb l’ aplicació d’aquesta llei, es pot
donar la circumstància que molts ciutadans que procedeixin a reclamar en un procés
judicial la satisfacció d’ un legítim interès quantificable pecuniàriament, podrien haver
d’abonar en concepte de taxes una quantitat superior al possible guany resultant d’una
sentència favorable.
Atès que com ja ve sent massa freqüent, aquesta Llei s’ha aprovat a tota velocitat i
sense cap voluntat d’acord per part del PP a les Corts Generals, i que no només hi
estan en contra la resta dels grups parlamentaris, entre ells el socialista, sinó que no
respon a cap tipus d’argument, necessitat o recomanació dels professionals jurídics; al
contrari, nombroses associacions d’advocats, jutges, fiscals, secretaris judicials,
notaris, registradors, procuradors i altres professionals vinculats al sector s’hi han
oposat frontalment.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’aprovació de la següent moció, en què
exigim:
Primer.- La immediata derogació de la Llei de Taxes Judicials del 20/2012 del 20 de
novembre.
Segon.- La posada en marxa de mesures que garanteixin la gratuïtat de l’accés a la
justícia per part de totes les persones físiques.

Tercer.- La creació d’un front comú de totes les forces polítiques de l’oposició al
Congrés dels Diputats en contra de la llei.
Quart.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de
Catalunya, així com al Ministeri i al Departament de Justícia.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa,
l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa, al Consell de Notaris de Catalunya, al
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i als Jutjats de Rubí així com
a l’associació d’àmbit nacional “Jueces para la Democracia”.

