
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ERC i
CUP SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA QUE
VOL REORGANITZAR L’ESTRUCTURA JUDICIAL AL NOSTRE TERRITORI.

A Manresa, seu de partit judicial, tenim un total de 8 jutjats de primera instància i instrucció, 1
jutjat  Social,  1  jutjat  de Violència  de Gènere  i  3 jutjats Penals.  A més,  també hi  ha altres
serveis, com la Fiscalia d’àrea, el servei de mesures penals alternatives, metges forenses, etc.
Per tant, a data d’avui, tenim uns jutjats amb una gran activitat a les nostres contrades.Segons
les dades estadístiques del Consell General del Poder Judicial de l’any 2012, en els 8 jutjats de
Primera Instància van tenir entrada un total de 24.417 procediments, mentre que en els jutjats
penals es van introduir 1.099 procediments judicials, en el social 1.274 procediments i en el
jutjat de Violència de Gènere van gestionar un total de 55 casos. Per tant, l’activitat dels jutjats
que  presten  servei  a  la  nostra  comarca  és  molt  considerable.  Però  entre  totes  les  dades
publicades pel CGPJ, cal destacar la que fa referència a l’auxili que els jutjats de fora del nostre
partit judicial fan als d’aquí, per raó que alguna persona o més d’una persona d’algun municipi
de la comarca hagi de realitzar una activitat judicial i el procediment principal es porti en un
jutjat de fora. En aquest cas, s’han realitzat un total de 1.239 actuacions o exhorts, el que
equival  a  més  de  100  vegades  cada  mes  les  que  els  ciutadans  han  evitat  haver  de  fer
quilòmetres de distància per anar al jutjat. Precisament, de les actuacions d’auxili que fan els
jutjats, moltes es realitzen en els jutjats de Pau dels municipis de la comarca.

L’avantprojecte  de  llei  preveu  que  els  jutjats  de  Manresa  acabin  desapareixent  i  s’acabi
traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, l’avantprojecte també preveu
la total supressió dels Jutjats de pau que estan als municipis, eliminant definitivament dit servei
i  obligant ala ciutadania a desplaçar-se fins a Barcelona per a qualsevol tràmit  que estigui
relacionat amb el món de la justícia. El motiu que el Ministeri de Justícia dóna per justificar-ho
és economista,  d’estalvi  en edificis judicials  i  d’una suposada racionalització  de la plantilla
judicial. Criteri que no ha tingut en compte les fortes despeses que acaben repercutint en el
propi ciutadà que s’haurà de desplaçar per fer gestions judicials bàsiques; o sense tenir un
estudi  de  l’impacte  econòmic  d’empobriment  que  pot  suposar  per  a  la  nostra  comarca,
suprimint els jutjats i jutges de pau. Aquesta decisió suposaria, a més, centralitzar la justícia en
unes macro-ciutats sense que es garanteixi una major eficàcia de la mateixa.

Els grups municipals sotasignants coincidim amb el Col·legi d’advocats de Manresa –organisme
amb 130 anys d’història–en què no s’ha valorat suficientment l’impacte que pot tenir aquesta
reforma i que s’ha menystingut la realitat social, econòmica i cultural de la nostra comarca.
És per tot això que els Grups municipals sotasignants proposen al Ple de la corporació l’adopció
dels següents,

ACORDS:

1. Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament de Manresa a l’avantprojecte de llei que el
Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom d’«Anteproyecto de
Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Registro Civil».

2. Donar suport al Col·legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per tal que
es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a l’edifici judicial de
Manresa,  així  com el  manteniment  dels  34  jutjats  de  pau  i  de  l’agrupació  que  en
l’actualitat hi ha al partit judicial de Manresa. 

3. Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la justícia
sense que s’allunyi  del  criteri  de proximitat  al  ciutadà i  que aquells  serveis  que es
puguin agrupar, com són el servei de comunicacions i el d’execucions, es facin dins els
edificis judicials existents, amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justícia.

4. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i al Senat,
al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col·legi d’Advocats
de Manresa i al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

No obstant això, el Ple resoldrà.



Pel GM CiU Pel GM PSC Pel GM d’ERC           Pel GM CUP.

Manresa, 18 de novembre de 2013.


