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CONSIDERACIONS PROCESALS 

 

Legitimació.- La Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer, és una 

associació legalment constituïda i en plenitud de drets, degudament inscrita al 

Registre nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, amb el núm. 618.171. 

I amb els arguments que es varen deduir en el nostre escrit de personació i els 

que aquí s’aporten, la nostra legitimació resulta d’allò previst a l’art. 19 LRJCA 

interpretada conforme als criteris que expressen les mateixes resolucions 

impugnades, en tant que aquest entitat te la seva raó de ser, material i 

estatutària, en la defensa de l’aprenentatge, l’ús i la normalització de l’idioma 

català en el conjunts dels Països Catalans (objectius i activitat que per la seva 

incidència social i continuïtat en el temps, fins i tot es podrien considerar de públic 

coneixement) i segons l’article 3.6 dels seus estatuts, aportats en el seus escrits 

de compareixença, té per finalitat “Potenciar l’ús vehicular del català en l’educació 

infantil, primària, secundària i universitària i en la recerca”, i l’objecte del plet i de 

l’execució que ara s’acorda en l’Aute impugnat, rau precisament en l’ús del català 

com a vehicle de l’ensenyament reglat, i més concretament en la mesura que es 

limita l’ús vehicular del català a l’ensenyament en favor d’altres usos lingüístics. 

 

Representació i defensa.- De conformitat amb el que exigeix l’art. 23.2 LRJCA, 

en tractar-se d’un Tribunal col·legiat, aquesta part compareix representada per 

Procurador, i amb la deguda assistència lletrada. 

 

Tribunal competent.- Conforme al segon paràgraf de l’art. 241.1 LOPJ, és 

tribunal competent el mateix que va dictar la resolució de la que es pretén la 

nul·litat, per tant, ho és aquesta Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 

 

ANTECEDENTS 

 

Procés declaratiu.- El recurs en el que ens personem, s’inicia per demanda del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra el Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la pretensió de superar el 

que es qualificava com a inactivitat de la part demandada per tal de garantir 

l'ensenyament en castellà com a llengua vehicular normal. 

El procés declaratiu finalitzava amb Sentència de 16/12/2020 que esdevingué 

ferma en no ser admès a tràmit el recurs de Cassació interposat contra la 
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sentència d’instància. Tanmateix, en aquest procés, malgrat l’exigència de l’art. 

48 i 49 LRJCA, el Departament d’ensenyament, com a part demandada, no va 

efectuar cap emplaçament de les persones físiques i jurídiques interessades, 

malgrat que, com s’ha posat de manifest en la mateixa sentència i especialment 

en l’Aute aquí impugnat, l’afectació d’usuaris del servei públic és amplia, diversa, 

i extensa. Per tant, aquesta part, com tants altres interessats, no vàrem tenir la 

oportunitat de participar en el procés declaratiu. 

Tanmateix, això no és pas motiu de l’incident que aquí plantegem, sinó que 

s’expressa únicament com a antecedent descriptiu, i per a posar de manifest la 

conveniència de que el Tribunal actuï i es comporti (com sens dubte farà) amb 

aquest part mancada de la possibilitat de compareixença prèvia, de la manera 

més congruent amb la garantia de la tutela judicial efectiva constitucionalment 

emparada. 

 

Procés executiu.- Respecte a la fase executiva recentment encetada, hem de 

posar de manifest la situació ben curiosa que es produeix, en el sentit que, la 

part demandant i primera interessada en el procediment, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, o l’Entitat estatal que amb l’actual organigrama 

n’ostenta les competències, no ha instat en cap moment l’execució de la 

sentència, i son altres interessats que, ordinàriament serien coadjuvants, qui ho 

han fet en condició de parts principals. 

I és a instancia d’una entitat tercera al procés declaratiu que s’ha dictat la 

Interlocutòria de 4/5/2022 que acorda incoar incident d’execució forçosa, 

execució que entenem contraria als nostre interessos, i que, sens perjudici dels 

motius ordinaris d’oposició a l’execució que en el seu moment i forma es 

plantejaran, considerem que aquesta execució s’està portant a terme en un 

procediment amb vicis i manca de garanties processals que son causa de 

l’incident de nul·litat d’actuacions que aquí plantegem. 

 

INCIDENT DE NULITAT 

 

Pressupòsits processals.- Conforme al que exigeix l’art,. 241.1 LOPJ, es 

donen en aquest cas tots els pressupòsits processals exigits, així: 

1.- Aquesta Associació que compareix, es part legítima en aquest procediment i 

a més ho hauria d’haver estat també en la fase declarativa, tal i com s’ha 

expressat en els antecedents que precedeixen. 

2.- La petició de nul·litat es planteja per escrit i de manera fonamentada. 
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3.- La petició de nul·litat es basa en la vulneració d’un dret fonamental dels 

protegits per les garanties de l’art. 53.2 de la Constitució, i més concretament, 

per la vulneració del dret a jutge ordinari predeterminat per la llei que garanteix 

l’art. 24.2 de la Constitució. 

4.- No hi ha hagut possibilitat de denunciar abans aquest vici o vulneració de dret 

fonamental, en tant que en cap moment hem estat cridats al procés ni emplaçats 

ni advertits d’aquest procediment, i és ara amb l’enrenou mediàtic que s’ha 

generat, que hem tingut coneixement parcial de les circumstancies del procés, si 

més no d’alguns elements del procés que considerem que ens son perjudicials i 

no ajustats a dret, fet que ha provocat la nostra reacció de personació i 

plantejament d’aquest incident de nul·litat. 

5.- Les resolucions que impugnem no son susceptibles de recurs, atès que la 

sentència declarativa és ferma d’un temps ençà, i la Interlocutòria d’execució, 

quan hem pogut tenir una mínima noció de la qüestió (perquè, repetim, encara 

no tenim coneixement de les actuacions, sinó únicament d’informacions que han 

transcendit a traves dels mitjans), ha estat en el termini de 5 dies habilitats per a 

interposar recurs de reposició. 

6.- L’incident de nul·litat es planteja dins del termini de 20 dies hàbils des que, 

pel que te coneixement aquest part, i segons la premsa, es va notificar la 

interlocutòria en qüestió a les parts, i en tot cas dins el termini indicat des que 

hem pogut accedir-ne a una còpia, i per descomptat des que hem tingut 

coneixement i hem copsat l’existència de la infracció denunciada, infracció que 

no és fàcilment detectable, i que sense ser oculta, podríem qualificar de opaca o 

poc transparent. 

 

MOTIUS DE L’INCIDENT DE NULITAT 

 

1.- Jutge ordinari predeterminat per la llei. 

1.1- L’art. 24.2 de la Constitució, recollint un fonamental principi de l’estat 

democràtic, estableix que “todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley”. Això implica, ras i curt, que un jutge mai pot portar a 

la seva taula un cas determinat per la seva voluntat, i que a l’inrevés, és el cas 

el que, atenent a criteris preestablerts, arriba a la taula d’un o altre jutge. 

1.2- I això, en aquest procediment, entenem que s’ha vulnerat, tant en la 

Interlocutòria d’execució, com en la Sentència inicial. L’assumpte estava repartit, 

segons la predeterminació legal, a la Secció 5º de la Sala Contenciosa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I tanmateix, en ambdues resolucions 
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hi participa, formant tribunal i el presideix, qui és President de la Sala, que esta 

adscrit a la Secció 1º. 

1.3- Desconeixem si es va notificar prèviament a les parts la composició del 

Tribunal que adoptaria les respectives decisions, o quan es va decidir aquesta 

concreta composició del Tribunal. Però del que no tenim  dubte és que la 

participació del President de la Sala es va fer en base el  que es preveu en 

l’apartat 5 de les normes de composició, funcionament i repartiment publicades 

al BOE de 31/12/2020, acceptades per la Sala de Govern del TSJC el 

15/12/2020, i establertes per la pròpia sala, òbviament amb anterioritat, i que es 

pronuncien en els següents termes: 

“5. El Presidente de la Sala 

1. Corresponde al Presidente de la Sala la dirección e inspección de todos los 

asuntos cuyo conocimiento se encuentra atribuido a la misma, y podrá en 

cualquier momento asumir la presidencia de cualquiera de sus secciones. 

Además, presidirá las Secciones para la deliberación, votación y fallo de la 

sentencia, en los asuntos donde se suscite la procedencia de planteamiento de 

cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, cuestiones 

prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como en los 

asuntos donde se hubiera impugnado directamente una disposición de carácter 

general, se suscite la posibilidad de cambiar el criterio o doctrina hasta 

entonces mantenida, o se trate de asuntos con especial trascendencia 

económica, social o mediática. Para ello los Presidentes de Sección pondrán 

en conocimiento del Presidente de la Sala la posible existencia de algún asunto 

de aquellas características, tan pronto como tengan conocimiento de ella, 

incluso suspendiendo la deliberación producida en ese momento la incidencia 

que motiva la comunicación al Presidente de la Sala, quien decidirá su 

integración en la deliberación. 

Igualmente, el Presidente de la Sala podrá presidir de manera rotatoria, las 

Secciones del Tribunal, acordando el orden y fechas con la suficiente 

antelación. 

2. Igualmente, presidirá la Sección de Casación Autonómica y Revisión, a que 

se refieren los artículos 16.4 y 86.3 de la Ley Jurisdiccional.” 

 

1.4- Volem parar atenció als fragments subratllats (el subratllat és nostre i a 

efectes descriptius), perquè tot i ser unes normes aprovades i convalidades en 

totes les instancies de l’estructura organitzativa de l’Administració de Justícia, i 

estan publicades oficialment, entenem que incorporen criteris manifestament 

vulneradors del principi de jutge ordinari predeterminat per la llei, permeten el 

que, com hem dit abans, tracta d’evitar aquest principi constitucional, i que és 

que un Jutge, un membre del Tribunal sentenciador, esculli l’assumpte on intervé 

i en el que no ho fa, i fins i tot pugui interferir en deliberacions ja iniciades 

modificant la composició del tribunal a mitja deliberació. 
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1.5- A mode preventiu, perquè no hem tingut accés a les actuacions i no ho hem 

pogut comprovar, hem d’al·legar a més a més, únicament amb el convenciment, 

que no constaria a les actuacions cap resolució que documenti, justifiqui i motivi 

la concreta composició del Tribunal amb el President de la Sala que, d’ordinari, 

no presideix la Secció 5ª ni forma part de les seves deliberacions. 

1.6- Però a més, resulta remarcable que, aquest canvi que entenem arbitrari de 

la composició del Tribunal, s’hagi pogut produir per la rellevància econòmica, 

social o mediàtica de l’assumpte. La transcendència mediàtica pot conformar la 

predeterminació del jutge?, com es mesura la transcendència mediàtica?, qui 

valora la transcendència mediàtica?. I si no hi ha regles de mesura o valoració, 

com s’articula la predeterminació legal amb un mínim d’objectivitat?, i com 

s’exerceix un control de legalitat al respecte?. En els termes plantejats a la 

publicació oficial, és materialment impossible la interdicció de l’arbitrarietat d’un 

poder públic com és aquest Tribunal, tal i com exigeix i garanteix l’art. 9.3 de la 

Constitució.  

1.7- I el mateix que respecte a la transcendència mediàtica, es pot dir de la 

transcendència social. És un concepte subjectiu i indeterminat, absolutament 

incompatible amb una predeterminació legal en termes de l’art. 24.2 CE. 

1.8- Però com veiem, el criteri establert, encara que permeti posar-hi paràmetres 

precisos de que és o no és transcendent, com és el criteri econòmic, la norma 

els obvia completament, deixant igualment a una situació absolutament 

subjectiva, clarament indefinida, i sense cap possibilitat de control o 

predeterminació, la participació del President en un o altre assumpte. 

1.9- I per a arrodonir la possibilitat d’arbitrarietat, encara que d’alguna manera es 

pogués parametritzar i objectivar mínimament els nivells determinants de la 

transcendència econòmica, social o mediàtica, la norma acaba amb un criteri 

que estableix que és el President qui, en tot cas, decideix si s’integra o no a la 

deliberació i decisió d’un determinat assumpte. 

1.10- I no podem oblidar que el President de la Sala te atribuïdes notables 

funcions organitzatives i de gestió quotidiana que afecten a tots els Magistrats 

que integren la Sala, el que implica que en incorporar-se a una deliberació, hi 

aporta inevitablement una capacitat, aliena al debat jurídic, per a conformar 

voluntats. No és un membre més del Tribunal, és algú amb posició jeràrquica 

sobre la resta del Tribunal, posició aliena al debat jurídic, però sens dubte present 

en el debat i en la determinació de la decisió que adopti el Tribunal. 

Circumstancia que, unida a la manca de predeterminació objectiva o objectivable 

del Jutge ordinari, constitueix un doble element potencialment distorsionador de 

la decisió que es pugui adoptar. 
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2.- Doctrina del Tribunal Constitucional. 

2.1- El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en múltiples ocasions en relació a 

l’abast d’aquest principi democràtic de jutge natural, traduït en dret constitucional 

a l’art. 24.2 com a jutge predeterminat per la llei, que es contraposa, 

complementàriament, a la prohibició de Tribunals d’excepció de l’art. 117.6 CE. 

2.2- En una primera aproximació a la sentència 47/1982 diu:  

“3. El art. 24 de la Constitución consagra el derecho al proceso, que comprende, 

entre otras garantías, la relativa a que el justiciable sea juzgado por el Juez 

ordinario predeterminado por la Ley. Por ello, las normas que conducen a la 

determinación del Juez entroncan con el mencionado art. 24.  Entre ellas no se 

encuentran sólo las que establecen los límites de la jurisdicción y la 

competencia de los órganos jurisdiccionales. Están también las relativas a la 

concreta idoneidad de un determinado Juez en relación con un concreto 

asunto, entre las cuales es preeminente la de imparcialidad, que se mide no 

sólo por las condiciones subjetivas de ecuanimidad y rectitud, sino también por 

las de desinterés y neutralidad.” 

2.3-  Però és la fonamental sentència 47/1983 la que delimita en major mesura 

el criteri constitucional, especialment quant diu: 

“2. El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley, 

consagrado en dicho artículo, exige, en primer término, que el órgano judicial 

haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido 

de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la 

actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita 

calificarle de órgano especial o excepcional. 

..... 

se trata de garantizar la independencia e imparcialidad que el derecho en 

cuestión comporta -y que se recoge expresamente en el art. 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 6.1 del Convenio para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales-, 

garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y pudiera 

alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en 

definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las 

decisiones que hayan de adoptarse.” 

2.4- I la sentència 101/1984 encara és més precisa en proscriure la possibilitat 

que existeixin Jutges “ad hoc” 

La interpretación sistemática entre el art. 24.2 y el 117.3, ambos de la 

Constitución, pone de manifiesto que la garantía de la independencia e 

imparcialidad de los Jueces, «que constituye el interés directo protegido por el 

derecho al Juez ordinario predeterminado» (Sentencia 47/1983, de 31 de mayo, 

Sala Primera, BJC 26, pág. 708, fundamento jurídico 2 in fine) radica en la Ley. 

La generalidad de los criterios legales garantiza la inexistencia de Jueces 

ad hoc; la anterioridad de tales criterios respecto al planteamiento procesal del 
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litigio garantiza que una vez determinado en concreto el Juez de un caso en 

virtud de la aplicación de los criterios competenciales contenidos en las Leyes, 

el Juez del caso no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud 

de decisiones tomadas por órganos gubernativos. 

2.5- I en impedir la interferència dels Òrgans governatius en l’assignació de 

jutges a un cas concret, de manera que la predeterminació legal, evidentment 

establerta adequadament i amb criteris objectius i objectivables, garanteix la no 

ingerència de criteris governatius. I en aquest punt, no podem oblidar que la 

Presidència de Sala, és un càrrec governatiu i no jurisdiccional, tot i que la 

persona que l’exerceix, te naturalment la doble característica. Tanmateix, quant 

actua amb potestat jurisdiccional, actua merament com a Jutge, no com a 

President. 

2.6- Només cal anar als art. 160 a 165 LOPJ que regulen les funcions i potestats 

dels Presidents de Tribunal, de Sala i de Secció, per veure que son preceptes 

inserits en el Títol III que porta per rubrica “Del Gobierno interno de los Tribunales 

y Juzgados”. Per tant, quant en aplicació de l’apartat 5 de les normes de 

composició, funcionament i repartiment de la Sala del Contenciós Administratiu 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya publicada al BOE de 31/12/2020 

abans transcrita, el President decideix incorporar-se a una secció diferent a 

l’assignada i predeterminada, o intervenir en el debat d’un determinat assumpte, 

o presidir una concreta Secció en un concret assumpte, està adoptant una 

decisió governativa que interfereix en la decisió judicial. És a dir, està incorrent 

en el que la Sentència TC 101/1984 abans transcrita determina que s’ha d’evitar 

per garantir el principi i dret de jutge predeterminat per la llei, i per tant en aquest 

cas s’ha d’entendre vulnerat. 

2.7- Certament la sentència TC 32/2004 conté un incís que pot portar a confusió, 

quant diu: “la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos es 

ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado 

por la Ley y sólo puede ser revisada en este Tribunal en cuanto a su 

razonabilidad”, però cal tenir en compte que aquí no parlem de normes de 

repartiment, malgrat que a l’acord publicat al BOE de 31/12/2020 s’hi contenen 

les normes de repartiment de la Sala. Aquí estem parlant de les normes de 

composició del Tribunal sentenciador, no endebades el títol de l’acord publicat 

expressa amb claredat que es tracta de “la aprobación de las normas sobre 

composición, funcionamiento y reparto de asuntos entre las secciones de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo” 

2.8- I la formació del Tribunal no te res a veure amb normes de repartiment, sinó 

amb normes de composició, en congruència amb l’art. 198.1 LOPJ, que estableix 

la necessitat d’aprovar anualment els criteris de composició de les Seccions. 

Criteris que en aquest cas, s’han inclòs en un únic acord amb les normes de 

repartiment, però no per això s’han de confondre. Per tant, la qüestió aquí 

discutida de l’arbitrarietat que les normes de formació i composició del Tribunal 
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sentenciador permeten al President de la Sala, com és fa palés, res tenen a 

veure amb el repartiment a que es refereix la Sentència TC 32/2004. 

2.9- Finalment, cal fer esment a la Sentència TC 60/2008, que incorpora la 

composició del Tribunal predeterminada per llei, com a element integrador del 

dret a jutge ordinari i predeterminat de l’art. 24.2 de la Constitució, i s’hi pronuncia 

en els següents termes: 

“este Tribunal tiene declarado, desde la STC 47/1983, de 31 de mayo, que este 

derecho constitucional, reconocido en el art. 24.2 CE, exige que el órgano 

judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya 

investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de 

la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita 

calificarle de órgano especial o excepcional (SSTC 48/2003, de 12 de marzo, 

FJ 17; 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4). Exige también que la composición del 

órgano judicial venga determinada por Ley y que en cada caso concreto 

se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de 

los miembros que han de constituir el órgano correspondiente (AATC 

42/1996, de 14 de febrero, FJ 2, y 102/2004, de 13 de abril, FJ 4). De esta 

forma se trata de garantizar la independencia e imparcialidad que el derecho 

en cuestión comporta —y que se recoge expresamente en el art. 14.1 del Pacto 

internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio para 

la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales—, 

garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el órgano y pudieran 

alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van 

a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan 

de adoptarse (STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2).” 

 

3.- Normes de dret internacional. 

3.1-  Quan la Constitució de 1978 incorpora el principi de jutge predeterminat per 

la Llei, no esta fent més que traslladar al text constitucional principis democràtics 

prou assentats en normes de dret internacional. Així, ja des de 1950, el Conveni 

per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, ratificat per 

Espanya mitjançant instrument publicat al BOE de 10/10/1979, i que és font de 

tota la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), estableix 

en el seu art. 6.1 que “Tota persona te dret a que la seva causa sigui escoltada 

equitativament, publica, i dintre d’un termini raonable, per un Tribunal 

independent i imparcial, establert per llei”. 

3.2- Poc després, el 1966, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (Pacte 

de Nova York), ratificat per Espanya mitjançant instrument publicat al BOE de 

30/4/1977, estableix en el seu art. 14.1 que “Tota persona tindrà dret a ser 

escoltada públicament i amb les degudes garanties per un tribunal competent, 

independent, i imparcial, establert per la llei” 
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3.3- Finalment el 2007, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea 

(publicada al BOE de 30/10/2010), que forma part del dret de la UE i per tant 

aplicable pels nostres Tribunals i revisable pel TJUE, en el seu art. 47 incorpora 

el dret al jutge natural, amb un redactat molt similar al del Conveni de Roma amb 

les úniques diferencies que substitueix tribunal per jutge, i la més important que 

precisa el caràcter previ de la determinació del jutge per la llei. 

3.4-  És el principi de “jutge natural”, que la Constitució espanyola va incorporar 

amb el terme de jutge “ordinari”, i que sens dubte podem interpretar de manera 

similar, tot i que un sector de la doctrina confereix un major abast al principi de 

jutge natural, i certament la doctrina dels Tribunals internacionals és més exigent 

i rigorosa que la del Tribunal Constitucional en la consideració del dret a jutge 

predeterminat per la llei, establint uns principis més garantistes. També la 

literatura jurídica és més exhaustiva en interpretar l’abast d’aquest dret 

reconegut en els tractats internacionals, sens dubte influïda per la interpretació 

que en fa, especialment el TEDH.  

3.5-  En aquest sentit però, a l’hora d’interpretar i aplicar aquest dret a casa 

nostra, no podem fer distincions entre la previsió constitucional i la dels tractats 

internacionals, atès que l’art. 10.2 de la Constitució estableix que “Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España.”.  

3.6- Per tant, no hi poden haver dues interpretacions, la domèstica i la 

internacional, sinó una única interpretació, que s’ha enllaçar amb la que ofereixen 

els Tribunals internacionals per allò que estableix l’art. 96 CE que a banda 

d’incorporar el contingut dels tractats internacionals com a dret intern, preveu la 

seva inderogabilitat fora dels criteris del propi tractat, i per tant, el seu contingut 

és inalterable pel dret intern, o el que és el mateix, és el dret intern el que s’ha 

d’acomodar al contingut i interpretació dels tractats internacionals i no a l’inrevés. 

3.7- En aquest sentit, les sentències del TEDH en relació al principi de jutge 

natural predeterminat per la llei, han establert que “a la llum del principi de l'estat 

de dret inherent al règim de la Convenció, el Tribunal considera que un "tribunal" 

ha d'estar sempre "establert per llei", en cas contrari, mancaria de la legitimitat 

requerida en una societat democràtica” (Lavents c. Letonia,   procediment TEDH 

58442/00). 

3.8- També en el cas Sokourenko y Strygoun c. Ucrania (procediments TEDH 

29458/04 i 29465/04), s’estableix que l'expressió «establert per llei» concerneix 

no només el fonament jurídic de l'existència mateixa del tribunal, sinó també 

l'observança per part del tribunal de les normes específiques per les quals es 

regeix, i més concretament, el cas Buscarini c. San Marino (procediment  TEDH 
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31657/96), precisa que és essencial que la legalitat d'un tribunal inclogui també 

la seva composició. 

3.9- Així, la «llei» que preveu l'article 6.1 del Conveni de Drets Humans, no és 

només la legislació relativa a l'establiment i la competència dels òrgans judicials, 

sinó també totes les altres disposicions del dret intern, l'incompliment del qual fa 

que la participació d'un o diversos jutges a l'examen del cas es torni irregular (cas 

DMD Group, A.S, c. Eslovaquia, procediment TEDH 19334/03). 

3.10- També en un altra sentència, el cas Savino y otros c. Italia (procediments 

TEDH 17214/05, 20329/05, 42113/04), determina que l'objectiu de la introducció 

del terme «establert per llei» a l'article 6.1, consisteix a evitar que l'organització 

del sistema judicial es deixi a la discreció de l'executiu i que sigui una llei del 

Parlament la que regeixi aquesta matèria, i per executiu no podem entendre 

únicament òrgans del poder executiu, sinó òrgans amb funcions governatives, 

inclosos també per tant els òrgans de govern de l’Administració de Justícia, en 

consonància amb el que estableix la sentència TC 101/1984 esmentada en 

l’anterior apartat 2.4 d’aquest escrit. 

 

4.- Recapitulació. 

4.1- Per tant, entenem que la intervenció no prevista ni previsible abans d’iniciar-

se el present procediment, del President Sr. Aguayo Mejía com a integrant del 

Tribunal del cas, no s’ajusta a la necessària garantia del dret constitucional de 

l’art. 24.2 CE en relació al jutge ordinari predeterminat per la llei, ni al mateix dret 

previst a l’art. 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans. I la circumstància que 

les normes de composició de les Seccions i Tribunals aprovades per la Sala de 

Govern i pel CGPJ, que habiliten una manifesta intervenció arbitrària, no evita la 

vulneració del dret fonamental de qualsevol part interessada en aquest 

procediment a que sigui resolt per un jutge ordinari predeterminat per llei. 

4.2- Com sigui que, al parer d’aquesta part, s’ha vulnerat el dret fonamental en 

qüestió produint una alteració de la formació de la voluntat del Tribunal, és a dir, 

prescindint de les normes essencials del procediment, i conseqüentment, 

generant indefensió a aquesta part, entenem que mereix, conforme al que preveu 

l’art. 241 i 240 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, declarar la nul·litat 

d’actuacions, tant de la Interlocutòria de 4/5/2022 com de la Sentència de 

16/12/2020, ambdues resolucions dictades en aquest procediment. 

 

Per el que s’ha dit, a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, 




