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Els jutjats de L’H ja es traslladen
cap a la Ciutat de la Justícia
El procés es va iniciar el 21 de gener i s’allargarà fins al 25 de febrer, quan entrarà en ple funcionament
L’edifici H és groc i és
el primer que entra en
funcionament. Acull
els jutjats de L’H: el
de violència contra les
dones, cinc d’instrucció i
sis de primera instància
i el Registre Civil
Els veïns de Santa Eulàlia ja fa
dies que estan veient camions
descarregant material divers
a l’edifici H de la Ciutat de la
Justícia que és el destinat als
jutjats de L’Hospitalet. Aquest
és el primer que entra en funcionament de tot el complex
judicial que s’ha construït als
terrenys de l’antiga caserna de
Lepant.
Les unitats de gestió i administració són les primeres que
s’hi han traslladat. Ara, segons el
calendari previst, el dia 11 de febrer
serà el personal del Registre Civil el
que es traslladarà; el 18 de febrer es
preveu que ho facin els cinc jutjats
d’instrucció i el de violència contra
les dones i el 25 de febrer seran els
sis jutjats de primera instància els
que acabin el desplaçament.
L’inici d’activitats en aquest edifici de la Ciutat de la Justícia constitueix la primera fase de la posada en
marxa de tot el complex. Es preveu
que a l’estiu, en una segona fase,
entri en funcionament l’edifici G on
s’ubicarà la clínica forense, les dependències anatomicoforenses i els
laboratoris de l’Institut de Medicina
Legal de Catalunya, que tindrà una
superfície de 5.700m2 construïts.
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L’edifici de l’esquerra allotja els jutjats de L’Hospitalet a la nova Ciutat de la Justícia

Calendari
11 de febrer, Registre Civil
18 de febrer, jutjats d’ins
trucció i violència contra
les dones
25 de febrer, jutjats de pri
mera instància

jutjats civils i de família (edifici C)
amb una superfície de 10.000 m2,
així com l’edifici de la fiscalia (edifici
F) que també incorpora la fiscalia
de menors, amb 15.200 m2 de
superfície construïda.
En tot el seu conjunt, la Ciutat
de la Justícia acollirà un total de 166
jutjats, 100 sales de vistes de 60 i
90 m2, 50 quilòmetres lineals d’arxiu i un auditori amb capacitat per a

500 persones. També hi haurà un
aparcament públic amb capacitat per
a 1.750 places i amb uns bons sistemes d’accés per regular el flux de
vehicles privats que vagin a l’edifici.
n Més de 10.000 visites diàries
Es preveu que quan tota la Ciutat de la Justícia entri en funcionament a finals del 2008 o a princi-

pis del 2009 acollirà en total un
moviment de 2.500 treballadors i
10.000 o 11.000 visites diàries. Tot
plegat seran 15.000 persones al
dia que produiran 25.000 desplaça
ments.
Segons Josep Villareal, “aquestes xifres demostren que la Ciutat
de la Justícia és un equipament
amb una potència de servei públic
molt notable”. # marga solé

n Hi treballaran 150 persones

El nou edifici judicial de L’Hospitalet comptarà amb un servei comú
processal general que centralitzarà l’atenció al ciutadà. Segons el
director general del Programa per a la posada en funcionament de la
Ciutat de la Justí
cia, Josep Villare
al, “el servei comú
s’encarregarà del registre i repartiment de totes les demandes,
atestats, querelles, i qualsevol altre escrit iniciador del procés”.
Segons Villareal, la idea és que tot l’equipament sigui una pla
taforma d’atenció al ciutadà, i això es veurà traduït en la creació
d’una oficina d’atenció al públic que estarà ubicada a la planta baixa
on es podran demanar detalls sobre l’estat d’un determinat procés,
es realitzarà el repartiment d’assumptes i exhorts entre òrgans,
d’acord amb les normes de repartiment; donarà suport al registre
de guàrdia; farà funcions de documentació, en especial expedició
de diligències i rebuts de presentació.
De moment, s’ha posat en funcionament un sistema d’atenció de
cues que permet tenir una espera més relaxada perquè les persones
que s’esperin tindran coneixement del seu número d’ordre i del
ritme d’atenció dels assumptes que els han portat a fer la gestió,
de manera que el temps d’espera serà molt més curt. “Els ciutadans
es trobaran amb unes instal·lacions notablement millorades, la
qual cosa permetrà una atenció i un temps d’espera amb millors
condicions que les que avui es donen”, diu Villareal.

Atenció ciutadana
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A l’edifici H hi treballaran 150 funcionaris i es preveu que s’atenguin
1.200 persones al dia. És de color
groc, té set plantes a més de dues
plantes subterrànies per a la custòdia de detinguts i arxius. La superfície total construïda de l’edifici és
de 10.000 m2 i està ubicat a l’avinguda del Carrilet cantonada amb la
Riera Blanca.
Pel que fa a la posada en marxa
de tota la Ciutat de la Justícia, Josep Villareal, director general del Programa per a la posada en funcio
nament de la Ciutat de la Justícia,
ha explicat que en la tercera i darrera fase entrarà en funcionament la
resta del complex que queda unit
per l’edifici que farà les funcions de
gran vestíbul: l’edifici que allotjarà
els jutjats d’instrucció i de guàrdia
(edifici A) amb 32.550 m2 de superfície construïda; l’edifici on s’hi
ubicaran els jutjats penals (l’edifici
B) amb 18.800 m 2; l’edifici dels

Els primers treballadors ja s’hi han traslladat

