2.3. Moció recolzament a la sol·licitud de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira de retorn del
Jutjat Penal 15 de València a la ciutat d’ Alzira.
Ateses les següents consideracions:

Amb data 6 d’octubre de 2020 es va registrar d’entrada en la Mancomunitat de la Ribera Alta,
sol·licitud de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira de recolzament del manifest aprovat per acord
de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi sobre el retorn del Jutjat Penal núm. 15 de València
a la seua seu anterior en la Ciutat d’ Alzira, el tenor literal del qual es el següent:
Que per Acord de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira de data 25
de setembre de 2020, va interessar el retorn del Jutjat penal número 15 de València, amb seu a la
Ciutat d'Alzira des de 2007 fins 2017, vetllant pel correcte funcionament de l'Administració de
Justícia i en únic i exclusiu interés del ciutadà, apostant decididament per la Justícia de proximitat,
i per la comarcalització dels òrgans judicials i per tot això SOL·LICITO la seua adhesió al següent:
MANIFEST
I.- EL dia 14 de març de 2020, a causa d'una crisi sanitària, en Espanya es va declarar l'Estat
d'alarma, estat d'alarma que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020,més de tres mesos després que
es declares el mateix. Aquesta crisi sanitària continua vigent en la actualitat, sent imprevisible fins
quan s’allargarà, però amb previsions desfavorables.
El ple de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va
aprovar el Pla de Reactivació de l'Activitat Judicial a l'autonomia, sol·licitant mitjans materials,
telemàtics i personals, davant del risc de "possible col·lapse" dels jutjats a la fase de la desescalada.
El "possible col·lapse" que s'augurava durant aquests mesos enrere, a la represa de l'activitat
judicial, és avui dia una trista realitat, i evitar que vaja a més, constitueix un repte sense precedents
a què ens enfrontem amb ferma voluntat de superació. En contraposició, la comunitat Valenciana
ha admés en aquest temps que pateix una particular infradotació.
Els professionals de la Justícia, magistrats, jutges, fiscals, advocats i procuradors temem
que l'allau de casos, que han quedat suspesos i paralitzats, sepulte el sistema. L'atur ocasionat, és
un cop molt important per a una administració que estava en una situació molt estressant ja de per
si. Sense oblidar els procediments nous que es judicialitzaran, tenint en compte que aquesta crisi
sanitària porta i portarà com a conseqüència conflictes que perjudiquen greument els interessos
dels ciutadans. El valor dels drets dels ciutadans, per tant, depèn de l'eficàcia dels Tribunal
No tots els jutjats estan digitalitzats. El teletreball a la justícia és limitat i això impedeix que
l'Administració de Justícia pugui seguir funcionant de manera "normal". Els jutges poden
teletreballar des de casa, però no així tots els funcionaris dels jutjats, de manera que la capacitat
d'actuació queda molt limitada. Tot això suposa que la justícia està en situació de gairebé total
paralització.
II.- En contraposició a l'anterior, esdevé en necessari, seguir durant molt de temps,
mantenint la distància social i evitant la concentració de persones a les dependències judicials.
Evitant desplaçaments innecessaris per garantir la salut, sense minvar el dret de defensa de les
persones i mantenint les mesures de seguretat i higiene que corresponga.
Hem de ser conscients de la necessitat d'un augment"Substancial" del personal
funcionarial que s'ha d'incorporar a la feina diària, siga en règim de teletreball o presencial i una

major presencialitat a les seus judicials i el foment intel·ligent el teletreball, ja que sense una
incorporació efectiva i en nombre adequat de personal funcionarial resultarà il·lusòria una veritable
reactivació de l'activitat judicial.
Si bé és cert que tots els operadors jurídics tenim clar que la justícia s'ha de modernitzar,
a dia d'avui és més aviat una utopia, de manera que els lletrats som un col·lectiu que estem molt
preocupats i considerem que cal prendre mesures urgents per a dignificar la justícia.
III.- Les televistes, si bé són "una eina necessària", la seua celebració pot ser un problema
de garanties processals en els casos de decaigudes o desconnexions de la xarxa, que interrompen
la celebració d'un acte processal i la garantia plena dels drets i interessos dels ciutadans. I no podem
obviar, que, especialment, en la jurisdicció penal, és pràcticament inviable la celebració d'una vista
telemàtica en la qual es garantesquen tots els drets de l'investigat.
Tot això, partint de la premissa, que en totes les seus judicials, hi ha un aforament màxim
que permet mantenir la distància interpersonal de seguretat de almenys dos metres en sales i
passadissos, de manera que la Ciutat de la Justícia de València, ha de ser descongestionada i
descentralitzada.
IV.- En el seu dia, ja com a Col·legi d'Advocats i des del partit judicial d'Alzira, considerem
desafortunada la decisió de tornar a traslladar el Jutjat penal número 15 de València amb Seu a
Alzira, des de l'any 2007 fins a l'any 2017, a València , a la Ciutat de la Justícia, tornant a allò de
"abans", allunyant a la Justícia del poble i causant un greu perjudici a ciutadans, operadors jurídics
de tot tipus (lletrats, procuradors ...), forces i cossos de seguretat de l'Estat, i un llarg etc ... Fem
especial èmfasi que la ciutat d'Alzira comptava i compta actualment, amb àrea de Fiscalia que atén
tota la zona, i apostem decididament per la justícia de proximitat.
Que dit Jutjat, no tenia la infraestructura necessària per al seu correcte funcionament,
ningú ho discuteix. Però aquesta precarietat, hauria d'esmenar amb una dotació de mitjans
adequats i oportuns que permetés el correcte funcionament i desenvolupament d'un Jutjat en
condicions oportunes, tant a nivell estructural com de personal, funcionariat, jutges de reforç ... etc.
Van ser nombroses les queixes per les condicions d'insalubritat de les seues instal·lacions,
mancats de calabossos per atendre els detinguts traslladats des del centre penitenciaris per a
celebració de judicis. Per tot això, i després de la mobilització del Col·legi d'Advocats, es van
mantenir moltes reunions amb l'Ajuntament d'Alzira, aconseguint que ens cedissen un dels seus
edificis emblemàtics per a una correcta i adequada ubicació del Jutjat penal provincial amb Seu a
la nostra Ciutat, esmenant les males condicions i dotant l'espai amb les necessitats requerides.
Actualment, aquesta cessió segueix en peu, per la qual cosa no seria un problema.
V.- El Consell General del Poder Judicial, després d'analitzar la càrrega de repartiment
d'assumptes, va emetre un informe amb les següents dades: La càrrega de procediments abreujats
en els jutjats penals de València té una mitjana de 6.138 assumptes, fet que suposa una mitjana
d'indicador del 124% en cadascun d'ells, segons aquest informe. Aquest indicador és sensiblement
inferior a la mitjana que tenia el jutjat penal d'Alzira (amb jurisdicció a Alzira, Xàtiva i Ontinyent)
que és del 210%. Aquesta petita diferència en el percentatge, és perfectament esmenable, si el
Jutjat comptés amb dos magistrats-jutges que es reparteixen l’entrada d’assumptes, i amb
l’augment de la plantilla del funcionariat adscrit al Jutjat, necessària perquè no es produeix el
col·lapse de l’Administració de Justicia.
Parlant de números concrets, l'any 2018, es van registrar un total de 8.419 assumptes
penals en el partit judicial d'Alzira, de manera que els procediments que finalment acaben en l'acte

de la vista del judici oral, que fins a 2017 es celebraven a la ciutat d'Alzira en el Jutjat Penal número
15 de València amb Seu a Alzira, ara es celebren a València. I el mateix passa amb els partits
judicials de Xàtiva i Ontinyent, les vistes dels procediments penals es celebraven a Alzira. És
elevadíssim el nombre de persones que estem desplaçant podent evitar-ho, sobretot amb la situació
que estem travessant i que malauradament, es demorés en el temps. Pensem en la quantitat de
persones que formen part d'un judici, per 8.419 assumptes, només del Partit Judicial d'Alzira, dades
a les quals cal sumar el que suposen els partits judicials de Xàtiva i Ontinyent. Totes les persones
implicades en els procediments instruïts en aquests partits, han de desplaçar-se a la capital cada
vegada que tenen assenyalada una vista, sent àmpliament conegut per tots, les suspensions que
moltes vegades es produeixen en l'àmbit penal, i la quantitat de testimonis, perits, forces i cossos
de seguretat de l'estat que es despleguen cada vegada que se celebra un judici en aquesta
jurisdicció.
Els jutjats penals de València, estan assenyalant les vistes de judici oral a més un any vista.
Per acreditar l'exposat, volem posar de manifest dades que coneixem del cert. El Jutjat Penal
número 9 de València ha assenyalat un judici per a febrer de 2022. Més d'un any i mig. Això és
impensable a l'hora de defensar els drets i interessos dels ciutadans i justiciables i no es pot
permetre semblant barbàrie. Els jutjats penals núm. 10 i 14, han assenyalat per a juny de 2021, a
un any vista. El Penal 15 per setembre de 2021, i el Penal 17 per a octubre de 2021. El penal 9, per
a febrer de 2022. Aquestes dades són rocambolescos i hem d'actuar immediatament, no es pot
romandre impassible davant d'aquestes demores i retards en l'Administració de Justícia. Els
principals afectats són els ciutadans.
VI.- El temps, i la situació actual que vivim, i que sens dubte s'allargarà, ens han donat la
raó en el fet que el Jutjat Penal número 15 de València amb Seu a Alzira ha de ser una realitat.
Retornar novament el Jutjat penal número 15 de València, a la seu d'Alzira, suposaria
descongestionar la Ciutat de la Justícia de València i agilitar el funcionament de l'Administració de
Justícia, necessari perquè el col·lapse que ja és una realitat, no esdevinga en una situació totalment
irreversible.
Per tot això,
Vam demanar que s'adheresquen a la nostra sol·licitud de PETICIÓ DEL RETORN DEL
JUTJAT PENAL NÚMERO 15 DE VALÈNCIA, A LA SEVA SEU ANTERIOR, LA CIUTAT D'ALZIRA,
mitjançant l'adhesió a l'MANIFEST PER LA CREACIÓ DEL JUTJAT DEL PENAL D’ALZIRA, a l'entendre
i considerar que no es pot allunyar la justícia del ciutadà, que la situació actual resulta molt
perjudicial i costosa per a tots els ciutadans de tots els pobles que abasten els partits judicials
d'Alzira, Xàtiva i Ontinyent, evitant amb el trasllat, desplaçaments a la capital, tant dels ciutadans,
com de la resta d'operadors jurídics, Forces i cossos de seguretat de l'Estat i qualssevol persones
que puguen tenir intervenció en un procediment penal, i amb això, la descongestió de la Ciutat de
la Justícia de València, tan necessària i fonamental a dia d'avui, apostant decididament per la
justícia de proximitat.

En base a la qual cosa, es formula la següent PROPOSTA:
Punt únic. Manifestar el recolzament d’ esta Mancomunitat a la sol·licitud de l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats d'Alzira sobre el retorn del Jutjat Penal núm. 15 de València a la
seua seu anterior en la Ciutat d’ sobre la base dels fets i fonaments de
dret precedentment relacionats.
Alzira, novembre de 2020

