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Els jutjats d’Igualada 
han començat a treba-
llar aquesta setmana 

amb el nou model d’oficina 
judicial, que millora i agilitza 
el servei que reben els ciuta-
dans. D’acord amb aquesta 
nova manera de treballar, es 
creen uns serveis comuns en 
què els professionals s’orga-
nitzen de manera més cen-
tralitzada i realitzen tasques 
especialitzades, en un espai 
compartit de tramitació i ges-
tió, per donar servei als dife-
rents jutges que s’encarreguen 
de la resolució de procedi-
ments civils i penals.
Aquest nou mètode d’orga-
nització del treball es basa 
en la compactació de deter-
minades funcions a un servei 
comú, la  millora del suport a 
la funció jurisdiccional, l’es-
tabliment de metodologies 
de treball, l’enfortiment de 
mecanismes de direcció i l’ús 
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació com 
a instrument principal de tre-
ball, entre altres característi-
ques. L’objectiu és avançar en 
la modernització de la justí-
cia per oferir un millor servei 

i una justícia més propera als 
ciutadans, més ràpida, eficaç 
i de millor qualitat, que doni 
resposta a les necessitats de la 
societat actual.

Un model que prioritza l’es-
pecialització del treball
Al capdavant de l’oficina ju-
dicial hi ha el lletrat de l’Ad-
ministració de justícia, que 
té una gran autonomia admi-
nistrativa i criteris d’organit-
zació propis, la qual cosa per-
met alliberar els jutges de les 
tasques de gestió i en millora 
les tasques jurisdiccionals. 
L’oficina judicial no modifica 
les funcions dels jutges i ma-
gistrats. Els canvis es produ-
eixen en el seu entorn i en la 
manera de relacionar-se amb 
el nous serveis comuns. L’ofi-
cina els allibera de tasques 
administratives i tècniques i 
alhora, possibilita la dedica-
ció exclusiva en la funció ju-
risdiccional.
Tot el personal que prestava 
serveis  als jutjats d’Igualada 
s’ha acoblat als nous llocs de 
treball i ha rebut la formació 
adaptada  en funció del seu 
lloc de destinació, formació 
que ha estat impartida pel 
Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada del 
Departament. D’aquesta ma-
nera es potencia l’especialit-
zació del personal dels cossos 
al servei de l’Administració 
de Justícia, un dels  objectius 
essencials de l’oficina judicial.

Menys paper, menys tràmits
La implementació de l’oficina 
judicial ha permès impulsar 
l’expedient judicial electrònic. 
D’aquesta manera, Justícia 
vol reduir l’ús del paper i fa-
cilitar la interconnexió entre 
els diferents agents jurídics 
per evitar la duplicitat de trà-
mits, facilitar l’accés a la in-
formació, i estalviar molèsties 
innecessàries als ciutadans o 
professionals en reclamar-los 
documents que ja figuren en 
registres públics. L’expedient 
digital escurçarà temps de 
resposta en la tramitació total 
d’un assumpte.
L’oficina judicial incorpora 
el sistema de gestió proces-
sal, l’e-justícia.cat, que per-
met la signatura electrònica 
dels documents, la recepció 
telemàtica dels escrits, la tra-
mitació guiada, el control de 
terminis, la incorporació de 
documents en paper a l’expe-
dient judicial electrònic i la 

generació automatitzada de 
l’estadística, entre d’altres.

Implementació i desplega-
ment del model
Amb el d’Igualada, ja seran 
vint-i-quatre els partits ju-
dicials a Catalunya en què el 
Departament de Justícia ha 
implementat l’oficina judici-
al, després de Girona, Olot, 
la Seu d’Urgell, Cornellà de 
Llobregat, el Vendrell, el Prat 
de Llobregat, Amposta, Bala-
guer, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Coloma de Grame-
net, Vilafranca del Penedès, 
Blanes, Puigcerdà, Gandesa, 
Cerdanyola del Vallès, Ripoll, 
Vielha e Mijaran, Tremp, La 
Bisbal d’Empordà, Berga, 

Solsona, Falset i Tortosa.
Actualment, el Departament 
de Justícia prepara la imple-
mentació de l’oficina judicial 
a Mollet del Vallès, el mes de 
juny, i L’Hospitalet de Llobre-
gat, a finals d’any.

Avaluació i millora
Paral·lelament, s’ha constituït 
la Comissió de Coordinació 
i Seguiment de l’oficina judi-
cial, la qual farà el seguiment 
de la implementació del nou 
model organitzatiu, de les in-
cidències que sorgeixin, del 
comportament dels diferents 
indicadors, i n’estudiarà les 
propostes de millora amb la 
participació de totes les ins-
tàncies implicades.

Els jutjats d’Igualada comencen a treballar amb el model 
d’oficina judicial
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El node territorial de 
l’Anoia del Col·lectiu 
Eixarcolant i Fridays 

for Future (Igualada pel Cli-
ma) organitzen un taller gra-
tuït al centre d’Igualada per 
aprendre a fer planter pels 
escocells amb plantes silves-
tres comestibles i varietats 
ornamentals tradicionals. La 
iniciativa neix per omplir de 
vida els diferents espais que 
tenim al voltant dels arbres de 
la ciutat d’una forma sosteni-
ble i amb la finalitat de con-
vertir aquests espais en zones 
verdes que afavoreixin la bio-
diversitat i alhora embelleixin 
els carrers.   
L’activitat es durà a terme el 
divendres 18 de març a la 
Plaça de Cal Font d’Igualada, 
amb inici previst a les 17:30h i 
s’allargarà durant tota la tarda 
per facilitar-ne l’accés a totes 
les persones que hi puguin 
estar interessades. Es tracta 
d’una activitat totalment gra-

tuïta finançada per ambdues 
entitats i oberta a tothom. 
El global del projecte està 
plantejat en dues fases dife-
rents, una primera que es re-
alitzarà en forma de taller a 
l’espai habilitat a la plaça de 
Cal Font i la segona que re-
alitzarà cadascú a casa seva 
i posteriorment a l’escocell 

escollit.
Totes les persones que s’acos-
tin al centre podran agafar un 
pot de iogurt i omplir-lo de 
terra per plantar-hi diferents 
llavors d’espècies silvestres 
i varietats ornamentals tra-
dicionals. Al taller s’impar-
tiran nocions i es donaran 
petits consells per aconse-

guir que la planta creixi ade-
quadament i per saber quin 
és el moment ideal per tras-
plantar-la a l’escocell. També 
es realitzarà un cens dels di-
ferents escocells que queda-
ran apadrinats pels partici-
pants per tal de notificar-ho 
a l’ajuntament i s’obsequiarà 
a aquests amb un petit cartell 

per marcar l’escocell escollit.
A la segona fase, un cop la 
planta estigui llesta per ser 
trasplantada, les persones 
ompliran de vida els diferents 
escocells de la ciutat d’Igua-
lada. També es realitzarà una 
acció col·lectiva per aquelles 
persones que no disposin d’un 
escocell a prop de la seva llar.
Blanca Roma, una de les coor-
dinadores del node Anoia del 
Col·lectiu Eixarcolant afirma 
que “l’activitat vol demostrar 
que els escocells d’una ciutat 
com Igualada no només po-
den, sinó que agraeixen aco-
llir plantes silvestres com el 
plantatge, els colitxos, el corn 
de cérvol, la bleda silvestre, 
o també  d’ornamentals tra-
dicionals com la calèndula, 
la clavellina grossa, la viole-
ra, o la violera vella, precisa-
ment pel gran potencial que 
ofereixen a nivell educatiu, 
de sostenibilitat, d’adaptació 
al territori, i sobretot com a 
reservori de biodiversitat sil-
vestre i cultivada”.

El proper divendres, taller gratuït de fer planter per omplir 
de vida els escocells


