PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS JUDICIALS
2014-2020
Projecte
La culminació de l’oficina judicial del segle XXI

La necessitat de millorar i modernitzar l’Administració de justícia
El Govern de Catalunya vol contribuir a la configuració d’una justícia ràpida, eficaç i de qualitat

 És una necessitat demandada i compartida pels ciutadans de Catalunya i
l’estament judicial (jutges, fiscals, secretaris, personal de justícia, advocats,
procuradors i graduats socials).
 Fa 24 anys que Catalunya, de
forma consensuada amb l’Estat i
el Poder Judicial, dóna suport al
funcionament de l’Administració
de justícia.

Evolució de la creació de nous òrgans judicials sota la
gestió del Departament de Justícia
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El pilar de la modernització, la nova Oficina Judicial
La nova oficina judicial es defineix com l’instrument de suport a l'activitat jurisdiccional de jutges i
magistrats

 El procés de modernització té quatre pilars:
1. Modificació organitzativa de la nova oficina
judicial, la qual crea els serveis comuns
processals i d’execució.

Un partit judicial = Una oficina
judicial

2. Canvi de la política de recursos humans del
personal de l’Administració de justícia.

Afavorir l’especialització

3. El desenvolupament d’una justícia digital.

e-justicia.cat

4. L’adequació dels edificis judicials als criteris
arquitectònics.

Espais amplis, diàfans,
zonificació i circulacions
separades
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Objectius del Pla 2014-2020
Full de ruta de la remodelació de l’Administració de justícia a Catalunya

 Estendre la nova oficina judicial a tot el territori i en tots els seus pilars.
 Desenvolupar les actuacions en edificis, tenint en compte el principi de
flexibilitat.
 Actuacions que permetin adequar els espais al volum d’assumptes
 Actuacions que permetin adaptar-se a la Llei de demarcació i planta que es
troba en debat

 Planificar les actuacions d’acord amb les possibilitats pressupostàries actuals
 Acord amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Diagnosi del Pla i tipologia d’actuacions previstes

(I)

 Diagnosi: En funció de l’estat de conservació, el grau de dispersió i la
possibilitat d’implantar la nova oficina judicial
 Actuacions: per tal d’adequar-se a les possibilitats pressupostàries i donar
resposta a situacions de deteriorament greus, es distingeix:
 Inversions: Edificis nous, Reformes integrals o Obres d’implantació oficina judicial
 Arrendaments
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Diagnosi del Pla i tipologia d’actuacions previstes

(II)
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Actuacions destacades

(I)

 Continuar la concentració de l’activitat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona:
Trasllat de 30 jutjats socials declaratius a la Ciutat de la Justícia
 3 edificis nous: Palau de justícia de Tarragona, Audiència Provincial de
Barcelona i jutjats de Balaguer
 7 partits judicials tindran actuacions d’ampliació i/o reforma en les seves seus
(Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa, Mataró, Blanes i Gavà)
 8 partits judicials mantindran les seves seus en instal·lacions d’arrendament
(Badalona, Esplugues de Llobregat, Martorell, Mollet del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Santa Coloma de Farnés, Rubí i Vic)
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Actuacions destacades

(II)

Superfície de les intervencions al final del Pla Director d'Equipaments Judicials 2014-2020 en m2
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Inversió prevista
El Pla invertirà 181 milions d’euros del 2014 al 2020
Costos del Pla Director d'Equipaments Judicials 2014-2020
Obres adequació Oficina Judicial

4.777.983 €

Ampliacions i reformes integrals

44.259.020 €

Nous edificis

132.326.593 €
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 El pressupost de racionalització i optimització dels arrendaments (revisar lloguers,
reubicar oficines i adequar els espais), s’ha estimat en 8 milions d’euros. Resta
pendent analitzar en profunditat el mercat immobiliari de cada municipi.
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www.gencat.cat/justicia

