
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER LA DEMARCACIÓ PENAL DE VIC 

 

Actualment, la demarcació penal de Manresa està constituïda per 3 jutjats 
penals, ubicats a la localitat de Manresa, que donen cobertura a 16 òrgans 
instructors –15 jutjats mixtes (de primera instancia i instrucció) i un jutjat 
de Violència Contra la Dona (VIDO). Aquests jutjats estan distribuïts entre 
els partits judicials de Manresa, Berga i Vic. Concretament, dels 16 jutjats 
indicats, 5 jutjats d’instància i instrucció es troben a Vic, sense comptar el 
6è jutjat de primera instancia i instrucció, creat recentment mitjançant 
Reial Decret 256/2019, de 12 d’abril, i a dia d’avui pendent d’implementar. 

 

La ciutat de Vic no disposa de cap Jutjat Penal, i són els magistrats i 
funcionaris corresponents els que es desplacen un dia a la setmana a Vic 
per celebrar els judicis que corresponen al seu àmbit territorial. Aquests 
desplaçaments s’emmarquen en base a l’acord adoptat en el seu dia per la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a 
l’empara del previst a l’article 269.3 de la Llei orgànica del Poder Judicial 
(Llei 6/1985, d’1 de juliol). 

 

El passat 11 de febrer de 2019, la Junta de jutges del partit judicial de 
Manresa va acordar sotmetre a la Sala de govern del TSJC la suspensió 
dels desplaçaments, ja que considera que la sala de vistes de Vic on es 
desenvolupaven les sessions tenia unes condicions precàries (sobretot pel 
que fa a la seguretat de jutges, fiscals i altres integrants del procés judicial, 
per la intimitat de tots els ciutadans i per les condicions mínimes de 
salubritat i higiene). Tanmateix, en sessió de data 26 de març de 2019, la 
Sala de govern del TSJC va acordar deixar sense efecte l’acord de jutges 
del partit judicial de Manresa, de manera que els tres jutjats penals de 
Manresa haurien de continuar desplaçant-se a la localitat de Vic per 
celebrar les vistes dels judicis del seu àmbit territorial. Paral·lelament, i 
prèviament a l’adopció d’una decisió definitiva, va acordar sol·licitar 
informes als lletrats de l’Administració de justícia de cadascun dels tres 
jutjats penals de Manresa, a la Gerencia Territorial de Barcelona 
comarques del Departament de Justícia, als degans dels col·legis 
professionals i al responsable de la Comissaria de la Policia de Mossos 
d’Esquadra de Vic. Un cop tramesos els oportuns informes, la Sala de 
govern del TSJC, mitjançant acord de data 12 de juny de 2019, ha acordat, 



entre d’altres, suspendre els desplaçaments dels tres Jutjats Penals de 
Manresa per la celebració dels judicis orals a la ciutat de Vic, amb efectes 
a partir del proper 30 de setembre de 2019, de manera que els judicis que 
provinguin dels jutjats mixtes de Vic es celebraran, a partir d’aquella data, 
a la localitat de Manresa. Aquesta mesura es mantindrà fins que s’habiliti 
un espai que reuneixi les condicions adequades per desenvolupar-hi 
l’activitat mencionada. 

 

A més, hem de tenir en compte que existeix una demarcació penal de Vic, 
creada en virtut de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
annexa VII. La disposició addicional dotzena d’aquesta llei va crear un 
jutjat penal amb jurisdicció al partit judicial de Vic, amb seu en aquest 
mateix municipi. No obstant, aquest jutjat no s’ha implementat mai. En 
aquest sentit, cal destacar que la demarcació penal de Vic ha estat una 
reivindicació històrica, no només del Departament de Justícia de la 
Generalitat, sinó d’altres instàncies dels àmbits jurídics, com  per exemple 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic. 

 

Finalment, la Sala de govern del TSJC, mitjançant l’acord de data 12 de 
juny de 2019 anteriorment esmentat, no posa cap objecció a la 
implementació d’un jutjat penal a Vic, per considerar que és un òrgan 
previst a la Llei de Demarcació i Planta Judicial (per modificació introduïda 
per la Llei 19/2003, de 23 de desembre), i que, per tant, hi ha una previsió 
legal per la seva creació. Tanmateix, estableix una sèrie de mesures que 
s’haurien d’adoptar per pal·liar la càrrega de treball que tindria aquest 
jutjat –tenint en compte el volum d’assumptes del territori que compren 
el partit judicial– i ressalta que la implementació definitiva és competència 
del Departament de Justícia de la Generalitat.  

 

En qualsevol cas, 

 

Atès que Vic té la seva pròpia demarcació penal, creada en virtut de la Llei 
orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, annexa VII. 



Atès que el volum d’assumptes procedents dels jutjats de Vic que s’eleven 
als jutjats penals de Manresa justifica amb escreix l’establiment d’un jutjat 
penal a Vic, segons dades del Departament de Justícia de la Generalitat. 

 

Atès que s’ha aprovat la creació del jutjat de primera instància i instrucció 
6 de Vic, i que aquest fet farà que augmenti el volum d’assumptes que es 
derivaran als jutjats penals de Manresa pel seu enjudiciament. 

 

Atès que els jutjats penals de Manresa s’estan desplaçant a Vic des de fa 
més de quinze anys, en virtut l’acord adoptat en el seu dia per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i celebrant 
els judicis en la seu ubicada al carrer Dr. Junyent 12-14 d’aquesta localitat. 

 

Atès que l’Ajuntament de Vic ha ofert una cessió d’un local amb superfície 
i localització adequada per instal·lar el jutjat penal.  

 

Atès que els desplaçaments a Manresa crearan un greu prejudici no 
només al justiciable, sinó a totes aquelles persones que participen d’un 
judici (procuradors, advocats, metges forenses, pèrits, testimonis i 
acompanyants). 

 

Atès que cal aproximar la justícia als ciutadans enlloc d’allunyar-la. 
 
Atès que la reivindicació històrica del jutjat penal de Vic ha estat sempre 
unànimement compartida per l’Ajuntament de Vic, per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Vic i per tots els estaments socials, professionals, jurídics i 
policials de Vic i la comarca d’Osona. 
 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vic, conjuntament amb el Departament de 
Justícia, habiliti de forma immediata i urgent un espai per implementar el 



jutjat penal de Vic (creat en virtut de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de 
desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial) i el jutjat de primera instància i instrucció núm. 6 de Vic 
(creat pel Reial Decret 256/2019), i que mentre això no s’assoleixi s’eviti la 
suspensió dels desplaçaments dels tres Jutjats Penals de Manresa, atès el 
greu perjudici que aquesta situació provocarà als ciutadans de la nostra 
ciutat i de tota la Comarca. 

 

SEGON.- En relació a l’acord anterior, sol·licitar l’habilitació mitjançant una 
modificació de crèdit de l’actual pressupost municipal, de la quantitat 
necessària per l’adequació d’urgència del local ubicat al carrer Dr. Junyent 
12-14 de Vic, o qualsevol altre local susceptible de desenvolupar-hi la 
indicada activitat. I subsidiàriament, si ara la modificació de crèdit no fos 
possible, que s’acordi el compromís d’habilitar una partida especifica en 
els propers pressupostos municipals del 2020, que compleixi la mateixa 
finalitat.  

 

TERCER.- Crear una comissió de seguiment pel bon fi dels anteriors acords, 
que estarà formada per representants de tots els partits polítics d’aquest 
consistori, de la Comissaria de la Policia de Mossos d’Esquadra de Vic i de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic . 

 

QUART.- Comunicar aquests acords a Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat, Comissaria de la 
Policia de Mossos d’Esquadra de Vic, Guàrdia Urbana de Vic i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Vic.  
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