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L'exconsellera Mar Serna, nova
vocal del CGPJ a proposta del
PSOE
L'extitular de Treball integrarà el grup de representants progressistes a l'òrgan de
govern dels jutges després del pacte entre el govern socialista i el PP

Mar Serna, exconsellera de Treball | Europa Press

L'exconsellera Mar Serna es perfila com a nova vocal del Consell General del Poder Judicial
(CGPJ) després del pacte entre el govern del PSOE i el PP per renovar l'òrgan de govern dels
jutges. Serna, que va formar part del govern tripartit liderat per José Montilla entre 2006 i 2010,
integrarà el grup de vocals progressistes del CGPJ, tal com ha avançat TV3
(http://www.ccma.cat/324/mar-serna-exconsellera-del-tripartit-vocal-catalana-al-nou-cgpj-aproposta-del-psoe/noticia/2887257/) . El pacte entre socialistes i populars propiciarà que Manuel
Marchena sigui el nou president del Poder Judicial i del Tribunal Suprem
(https://www.naciodigital.cat/noticia/166631/bipartidisme/es/blinda/abans/judici/1o/claus/pacte/marchena/al/poder/judicial) , tot i que es consolidarà una majoria progressista a
l'estament judicial.
L'elecció de Serna -els socialistes han modificat a última hora la seva llista- possibilitarà la
presència de representants catalans al CGPJ, després que el pacte que l'entesa entre PSOE i
PP deixés fora de la tria la candidata proposada per Podem, Victòria Rossell. Amb Serna, Pedro
Sánchez pot exhibir un gest cap al PSC i corregeix el biaix de gènere en el llistat de vocals
proposats.
https://www.naciodigital.cat/noticia/166951/exconsellera/mar/serna/nova/vocal/cgpj/proposta/psoe
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Serna no milita en cap formació política però la seva condició d'exconsellera d'un govern capitanejat
pel PSC la situa propera a l'òrbita socialista. Acumula una llarga trajectòria professional, que inclou
el món de l'advocacia, la judicatura, la docència i l'administració. Actualment és magistrada del
jutjat social 23 de Barcelona.
A banda d'haver integrat el segon govern tripartit de Montilla, Serna va ser advocada laboralista
de la UGT Catalunya entre el 1977 i 1982, professora associada a la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) fins al 2006, consellera adjunta en Dret del Treball i Relacions Laborals de l'Organització
Internacional del Treball a l'Amèrica Llatina (1989-1992), consellera laboral de les ambaixades
d'Espanya a Veneçuela, Colòmbia i la República Dominicana (1994-97) i directora general de
Relacions Laborals del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat (2004-06).
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