MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓ
UNIVERSAL
La majoria absoluta del Congrés dels Diputats va aprovar el passat 27 de febrer
per la via d'urgència la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per limitar
els casos de Justícia Universal en els quals poden intervenir els jutges i
jutgesses espanyols. La reforma endegada pels diputats i diputades del Partit
Popular, que encara ha de passar per Senat, suposarà un punt i final per la
investigació d'una dotzena de causes obertes vinculades als crims
internacionals; des dels genocidis al Tibet, Guatemala o al Sàhara a l'assassinat
del periodista gallec José Couso a l'Iraq, passant per la investigació dels vols
irregulars de la CIA sobre territori espanyol camí de Guantánamo, o l'atac
contra la Flotilla de la Llibertat, a Gaza. Fins ara havia estat possible que la
justícia espanyola fes servir la jurisdicció universal per investigar crims que no
s'havien executat en territori estatal i jutgés part dels responsables de les
tortures i desaparicions de les dictadures xilena i argentina, i de manera
recíproca, el concepte de justícia universal ha obert les portes a que els crims
de lesa humanitat produïts durant la dictadura franquista, no investigats ni
condemnats pel partit que ara governa l'Estat espanyol, puguin ser investigats a
d'altres països com l'Argentina.
L'articulat de la reforma obre espais d'immunitat i afavoreix els interessos de
governs corruptes, mafiosos o genocides; deixa del tot indefensos a ciutadans i
ciutadanes de l'Estat víctimes de crims internacionals d'extrema gravetat o
tanca la porta al fet que la justícia actuï d'ofici en defensa dels drets humans
més elementals a escala universal amb independència de la nacionalitat de les
víctimes i el lloc on s'hagi comès el delicte. És important que els tribunals de
l'Estat complementin l'esforç de la Cort Penal Internacional perquè,
dissortadament, hi ha molts països (com la Xina o els Estats Units) que no han
ratificat els seus estatuts i queden fora del seu abast.
L'intent de limitar el paraigües de la justícia universal no és nou. El govern
socialista de José Luís Rodríguez Zapatero va modificar l'any 2009 un article per
tal de limitar la competència de la justícia espanyola en cas que els criminals

estiguessin físicament a l'Estat. Amb l'aprovació de la majoria absoluta del Partit
Popular, la jurisdicció s'aplicarà tan sols quan el procediment sigui dirigit contra
un ciutadà amb nacionalitat espanyola o un ciutadà estranger que resideixi o es
trobi puntualment a l'Estat, sempre i quan l'extradició del qual hagués estat
denegada per les autoritats espanyoles.
Des de la CUP de Vilanova i la Geltrú considerem greu i vergonyant que la
reforma afecti causes obertes actualment i posi obstacles insalvables a
iniciatives futures encaminades a vetllar per les lleis universals que protegeixen
els pobles i les persones. És una evidència constatar que, tot i que l'articulat de
la reforma de la llei vulgui reforçar la lluita contra la delinqüència sexual, la
pirateria marítima o la criminalitat organitzada, la intenció última passa també
per salvaguardar els interessos econòmics i empresarials de l'Estat: que les
persones estiguin al servei de l'economia i no l'economia al servei de les
persones; que tot sigui vàlid en nom de preservar les relacions diplomàtiques i
comercials.
En aquest sentit, ha estat prou definidora la maniobra que ha permès que la
reforma de la llei no hagi estat endegada pel govern de l'estat, sinó pel partit
que sustenta l'executiu per tal d'accelerar els tràmits i eludir informes d'òrgans
consultius com el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el
Consejo de Estado.
Per tots aquests motius, instem al conjunt de grups polítics que conformen el
consistori vilanoví a l'adopció dels següents acords:
PRIMER- Mostrar el rebuig del consistori a l'aprovació de la reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial per limitar els casos de Justícia Universal.
SEGON- Instar a l'actual govern de l'Estat a que retiri la referida reforma.
TERCER- Instar a la creació d'una nova llei que promogui de manera més
efectiva el principi de la jurisdicció universal, promulgant i aplicant una
legislació que permeti investigar i processar tota persona sospitosa, amb
independència del lloc on hagi perpetrat un delicte o de la nacionalitat que
tingui la persona acusada o la víctima, obligant la primera, en cas que sigui
condemnada, a reparar el mal que hagi fet.
QUART- Enviar la resolució d'aquest ple municipal al Congrés dels Diputats,
Ministeri de Justícia espanyol, Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i al Tribunal Penal Internacional de La Haia.

