
 
 
 

A/A: DEL L´ÍL·LM SR. ALCALDE DEL EXCM. AJUNTAMENT DEL PARTIT 
JUDICIAL D'ALZIRA 
 
 
     És àmpliament conegut per tots els operadors jurídics així com pels 
ciutadans i justiciables, que el Jutjat de primera instància i instrucció 
número 3 d'Alzira pateix sobrecàrrega de treball, motivada per la 
multiplicitat d'especialitats que aquest Jutjat té atribuïdes, perquè és el 
Jutjat especialitzat en tots els processos de família, violència sobre la dona, 
herències, Registre Civil, més la resta dels assumptes que li corresponen per 
repartiment.  
    El Col·legi d'Advocats d'Alzira, a través de la seua Junta de Govern, s'ha 
fet eco en nombroses i reiterades ocasions sobre aquest problema, davant 
el volum de treball suportat d'aquest Jutjat, amb la finalitat de trobar vies 
desolució.  
    Una de les possibles solucions, ja sol·licitades, passaria per 
l'especialització del Jutjat en l'àmbit de procediments de família i violència 
sobre la dona de manera única i exclusiva, eximint de la resta d'assumptes 
que per repartiment pogueren correspondre a l'esmentat Jutjat, i en 
defecte d'això, la necessitat d'un Jutge de Reforç, com així ha ocorregut en 
determinats moments en els quals el meritat Jutjat ha comptat amb un 
Jutge de suport, augmentant també el nombre de funcionaris tant de la 
Secció Civil com de la Penal. Perquè manca de tota lògica, que sent el Jutjat 
d'Alzira que més volum de treball té, compte amb els mateixos funcionaris 
que qualsevol dels restants en les seues dues seccions, especialment en la 
civil, on la necessitat de més funcionaris és palés i notòria. 
    Els números sorprenen, i espanten, perquè hi ha més de 200 demandes 
sense incoar, i 4.000 execucions pendents, cuadriplicant les execucions 
pendents respecte de la resta de Jutjats.  
Quasi totes elles, obeeixen a pensions d'aliments a favor dels menors, que 
haurien d'abonar-se mensualment, però atès que és materialment 
impossible que algun funcionari puga encarregar-se del compte de 
consignacions del Jutjat, aquestes execucions porten un retard desorbitat. 
 



 

No podem obviar que estem davant un Jutjat que coneix de 
procediments especials, que requereixen d'immediatesa i rapidesa, perquè 
molts vegades, davant procediments, per exemple, de mesures de caràcter 
urgent de l'article 158 del Codi Civil, o jurisdiccions voluntàries, que 
precisen d'extremada urgència, ens trobem que són incoades, admeses a 
tràmit i contestades una vegada ha expirat ja l'objecte de petició, causant 
un greu perjudici als ciutadans que tenen dret a una tutela judicial efectiva 
i a sotmetre a criteri dels Tribunals qüestiones que afecten els més 
vulnerables, com són els menors.  

Com ja hem manifestat, en tindre atribuïda l'especialització de la 
violència sobre la dona, té guàrdia diària de violència de gènere, però a més, 
també realitza la guàrdia ordinària que li correspon per rotació cada 7 
setmanes, per la qual cosa, durant la setmana en la qual totes dues guàrdies 
coincideixen, el Jutjat no pot atendre tot allò que no derive de les guàrdies 
(de la de violència i l'ordinària), ni assenyalaments de vistes, ni altres 
procediments la competència dels quals també té assignada. 
 AIXÒ SUPOSA QUE ELS PROCEDIMENTS S'ALLARGUEN 
DESMESURADAMENT. 
          Però és que a més, és àmpliament conegut, que en matèria de família, 
la majoria de les vegades, després d'interposada la demanda, s'arriba a 
acords entre les parts, bé en el interin del procediment, bé el dia de la vista 
abans d'entrar en Sala, quan requerits prèviament pel Ministeri Fiscal, les 
parts tracten d'acostar postures i arriben a bon enteniment, plasmant-se 
els acords aconseguits en Sentència.  
          El fet que existirà un PUNT DE TROBADA FAMILIAR, encarregat dels 
temes de família, amb vinculació directa al Jutjat número 3, evitaria moltes 
vegades que procediments estancats tingueren eixida molt més ràpida i 
eficient, i fins i tot que no existirà la necessitat de judicialitzar l'assumpte, 
amb tots els beneficis que això comporta per als menors, especialment en 
assumptes relatius a incompliments de visites, etc.  
          Els Jutjats d'Alzira, com a partit judicial, abasten 23 poblacions de la 
Ribera. Tenint en compte, que els temes de família de les 23 poblacions 
“pararan” al Jutjat de Primera Instància número 3 d'Alzira, Especialitzat en 
família, manca de tota lògica que la ciutat d'Alzira no compte amb un PUNT 
DE TROBADA FAMILIAR pròpia, que permeta “desembossar” aquest Jutjat, 
així com fer més factible el compliment de les Resolucions Judicials 



 

dictades.  
         La ciutat d'Alzira va comptar amb un Punt de trobada familiar. És 
intolerable que en comptes d'avançar, es facen passos arrere en temes de 
justícia. No té cap sentit, que un Partit Judicial, que compta amb un Jutjat 
especialitzat en família, amb el recent Gabinet Psicosocial, no comptem 
amb un PEF que complemente la totalitat de les necessitats en aquest 
àmbit.  
         El PEF més pròxim es troba en la població de Gandia o Ontinyent, a 45 
minuts amb cotxe des de la ciutat d'Alzira, amb dificultosa o escassa 
comunicació entre les població d'Alzira i Gandia i Ontinyent, ja que no hi ha 
serveis de transport públics, ni trens o autobusos directes que permeten la 
connexió entre totes dues poblacions. Això porta com a conseqüència, que 
els ciutadans derivats al *PEF, no acudeixen, o acudeixen molt de tant en 
tant, resultant impossible que es puga arribar a bon enteniment en el 
compliment del règim de visites patern-filials, les execucions de les 
resolucions judicials…etc.  
 
         Totes les deficiències esmentades, tenen com a conseqüència directa, 
al nostre judici, i sempre vetlant per millorar el correcte funcionament dels 
Tribunals de Justícia en benefici dels justiciables, un impediment en la 
tutela judicial efectiva de l'article 24.1 de la CE, perquè la falta de recursos 
i de mitjans a la nostra ciutat, i més en concret en el nostre Partit Judicial, 
suposen indefensió en l'exercici dels drets i interessos dels ciutadans. 

 
Per tot això,  

 
          SOL·LICITEM dels diferents Excel·lentíssims Ajuntaments que 
conformen el partit judicial d'Alzira, així com a les poblacions que abasta la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, la seua adhesió a la petició d'implantació 
d'UN PUNT DE TROBADA FAMILIAR, TAN NECESSARI a la ciutat d'Alzira i que 
aquests acords adoptats pel PLE MUNICIPAL es remeten a la CONSELLERIA 
DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA amb caràcter urgent per a la 
seua inclusió en els pròxims pressupostos signant per a això tots els acords 
necessaris.  
 
                                                              Alzira a 28 octubre de 2019 


