
Alexandre Rubio Calvet, lletrat de l’Administració de Justícia, director del Servei 

Comú Processal i d’Execució (Balaguer), dono fe  que en l’expedient governatiu 

53/2000 que es custodia en aquest SCPGE/Deganat, consta l’acord de la 

jutgessa degana següent:  --------------------------------------------------------------------- 

ACORD----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jutgessa degana, Montserrat Martínez Porcel--------------------------------------------- 

Balaguer, 19 de maig de 2020----------------------------------------------------------------- 

La Sala de Govern, en la seva reunió de 12 de maig de 2020 va aprovar el 

cronograma de represa progressiva de l’activitat judicial, tot establint un 

itinerari orientatiu en tres fases: ------------------------------------------------------------- 

Fase 1, des del 12 de maig de 2020, durant la qual es preveu la reprogramació 

de les agendes de judicis i audiències. ------------------------------------------------------ 

Fase 2, des de l’aixecament de la suspensió de terminis i actuacions processals, 

previsiblement el dia 2 de juny, durant la qual es preveu el compliment de 

l’agenda d’assenyalaments ordenada segons el protocol marcat. -------------------- 

Fase 3, una vegada transcorreguts tres mesos des de l’aixecament de l’estat 

d’alarma, amb compliment de les agendes programades. ------------------------------ 

En la mateixa sessió, la Sala de Govern va aprovar el protocol per a la 

coordinació de les agendes d’assenyalaments. Al punt setè de l’expressat 

protocol s’estableix que “si dos o más juzgados compartiesen espacios o sales de 

espera para acceder a las respectivas salas de audiencias, coordinarán sus 

agendas de modo que no coincidan las agendas entre sí, ni en día ni en horario, 

y pueda cada uno de los juzgados controlar el límite máximo de personas 

convocadas a la sede judicial”.  -------------------------------------------------------------- 

Sobre aquesta qüestió, el Protocol d’actuació per a la reactivació de l’activitat 

judicial i salut professional, aprovat pel CGPJ (primera actualització de 14 de 

maig de 2020), disposa que els jutges degans, amb participació de les juntes de 

jutges “deberían establecer un calendario de utilización de las salas de vistas y 

demás recursos materiales de cada sede judicial, de forma que permita celebrar 

juicios y vistas presenciales y no presenciales (telemáticos), en función de la 

disponibilidad de cada sede y de forma que permita preservar la salud de los 

intervinientes (art. 168.1 LOPJ)”. ------------------------------------------------------------ 

 



La Junta de jutges ha abordat aquesta qüestió en la reunió de 6 de maig de 

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

D’altra banda, la Sala de Govern, en la mateixa sessió del dia 12 de maig de 

2020, apartat desè, disposa que “corresponderá (...) a los Decanos (arts. 4 n) y 

86 del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales) 

establecer las limitaciones de acceso a los edificios de sus respectivas sedes 

judiciales, en coordinación con los Servicios Territoriales correspondientes, que 

determinarán las concretas medidas preventivas de protección colectiva a 

aplicar”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

D’altra banda, en data d’avui s’ha rebut una comunicació de la Junta de Govern 

del Col·legi de Procuradors de Lleida en què se sol·licita autorització perquè els 

procuradors, durant la setmana del 25 de maig a l’1 de juny, puguin començar a 

realitzar la presentació física dels escrits, requerida en el sistema RED-híbrid, a fi 

d’evitar situacions de col·lapse a partir del 2 de juny. Es proposa, concretament, 

que durant aquesta setmana prèvia a l’inici de la fase 2 cada procurador pugui 

presentar fins a 20 escrits i cinc còpies de demandes diaris. --------------------------- 

Així mateix, el Lletrat director del SCPGE, eleva consulta relativa a la possibilitat 

d’accés a l’edifici judicial, durant la setmana que comença el dia 25 de maig, 

d’aquells particulars convocats a l’efecte pel SAC per a la pràctica d’actes de 

comunicació. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Atès tot el que s’ha exposat disposo el següent: ------------------------------------------- 

1. Sobre l’establiment d’un calendari d’utilització de les sales de vistes i 

altres recursos materials de cada seu judicial de forma que permeti la 

celebració de judicis i vistes presencials i no presencials (telemàtiques), 

en funció de la disponibilitat  de cada seu i de forma que permeti 

preservar la salut dels intervinents. ------------------------------------------------ 

 

- Es manté l’atribució de Sales de Vistes als diversos òrgans judicials, tal 

com estava establert abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, 

amb les soles variacions següents: --------------------------------------------- 

 

o La Sala de Vistes número 1 es reserva els dilluns a disposició 

del Jutjat de Guàrdia per a aquelles declaracions que hagin de 

tenir lloc per mitjà de videoconferència. ----------------------------- 



o S’assigna al Jutjat sortint de guàrdia la Sala de Vistes 2, els 

divendres; i al Jutjat que es troba en la segona setmana 

posterior a la guàrdia, se li assigna la Sala de Vistes 1, també els 

divendres. ------------------------------------------------------------------ 

 

o Havent establert cada jutge els criteris d’assenyalaments per a 

la fase 2 de represa de l’activitat judicial, es produeixen 

coincidències per la previsió d’assenyalaments a les dues Sales, 

1 i 2, els dimarts, dimecres i dijous. ------------------------------------- 

 

Quan aquesta duplicitat d’assenyalaments tingui lloc, 

s’adoptaran les normes següents:--------------------------------------- 

 

 En cap cas podran ajuntar-se a la sala d’espera més de 

deu persones, que hauran de restar separades entre 

elles a una distància mínima de dos metres. --------------- 

 

 Les persones que esperin per entrar a la Sala 2 ho faran 

al fons del passadís d’espera; les que ho facin per entrar 

a la Sala 1 ho faran al començament d’aquest passadís, 

en la part que toca al vestíbul.---------------------------------- 

 

 

 El personal de seguretat vetllarà perquè les possibles 

persones convocades, en número que excedeix de deu, 

esperin a l’exterior de l’edifici o en el mateix vestíbul, si 

les inclemències del temps ho aconsellen. Aquestes 

persones aniran passant al passadís d’espera així que la 

capacitat màxima ho permeti.----------------------------------- 

 

S’afixaran cartells expressius d’aquestes limitacions a la 

porta d’accés a l’edifici judicial.--------------------------------- 

 

 Els funcionaris d’Auxili Judicial vetllaran perquè mai es 

produeixi la sortida dels intervinents al mateix temps en 

les dues Sales. Si es donés la coincidència que les vistes 

realitzades en les dues sales finalitzessin al mateix 

temps, sortiran primer, ordenadament i amb les 



distàncies de seguretat, els intervinents d’una vista i, 

només una vegada desallotjada la Sala corresponent, 

sortiran els intervinents de la segona vista.------------------ 

 

 En les sortides i entrades a les Sales de vistes, els 

intervinents han de respectar en tot moment la 

distància de seguretat entre ells.------------------------------- 

 

 Es respectaran totes les indicacions contingudes en el 

Protocol per a la coordinació d’agendes i 

assenyalaments aprovat per la Sala de Govern el dia 12 

de maig i, especialment, les següents: ----------------------- 

 

 Ocupació màxima de les Sales al 33 % de la seva 

capacitat.--------------------------------------------------- 

 

 Espera mínima de 10 minuts entre l’acabament 

d’una vista i l’inici de la següent, per a la 

ventilació i renovació de l’aire i tasques de 

desinfecció.------------------------------------------------ 

 

 Citacions als intervinents, quan el nombre 

d’aquests ho requereixi, en horaris seqüenciats i 

separats temporalment.--------------------------------- 

 

 Pel que fa al control del límit màxim de persones 

convocades a la seu judicial, es realitzarà pel LAJ 

corresponent. En el disseny de la NOJ de 

Balaguer, a la UPSD, un únic LAJ és el competent 

per als assenyalaments civils i un únic LAJ per als 

assenyalaments penals, la qual cosa facilita 

aquest control de límit màxim de persones 

convocades. Caldrà que els dijous, en què 

coincideixen assenyalaments civils (SALA 1)  i 

penals (SALA 2), ambdós LAJ es coordinin per 

evitar la convocatòria simultània de persones en 

nombre de més de deu en un mateix punt horari. 

 



Els assenyalaments en vistes d’execució 

corresponen al LAJ de la SE, però no suposen 

ocupació de Sales addicionals. ------------------------ 

 

En qualsevol cas, sempre que siguin més de cinc 

les persones citades a un judici o vista (excepció 

feta dels lletrats i procuradors) caldrà que així 

s’avisi en l’agenda electrònica d’assenyalaments. 

 

 Quan el nombre de parts en un procediment sigui 

superior a dos, necessàriament les vistes se 

celebraran amb les parts per via telemàtica per a 

poder complir amb totes les mesures de 

seguretat vigents en cada moment, en els termes 

establerts en la Junta de jutges del dia 6 de maig. 

 

 Tots els professionals i ciutadania hauran de 

disposar de mascareta quirúrgica o higiènica per 

poder accedir a l’edifici i caldrà respectar les 

recomanacions contingudes en el manual de 

Bones pràctiques als edificis judicials –mesures 

per a la prevenció dels contagis de la Covid-19.---- 

 

2. Es mantenen les limitacions d’accés a l’edifici judicial durant aquesta 

setmana, que finalitza el 22 de maig. ---------------------------------------------- 

 

La setmana del 25 de maig  i fins a l’1 de juny es permetrà l’accés a 

l’edifici judicial, a banda de les que hi accedeixen per a la pràctica 

d’actuacions essencials, tal com ja s’esdevé en l’actualitat, a les persones 

següents:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Procuradors, per a la presentació física d’escrits en actuacions no 

essencials i còpies de demandes, amb la limitació proposada per la 

Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Lleida: 20 escrits i 5 

còpies de demanda cada procurador. ----------------------------------------- 

 

S’entén que per a la presentació d’escrits en actuacions essencials se 

seguirà amb el mateix sistema que ha regit durant la vigència d’estat 



d’alarma i fins a l’inici de la fase 2 de retorn a l’activitat judicial, llevat 

que altra cosa s’estableixi.------------------------------------------------------- 

 

- A fi d’agilitzar el SAC, persones que, previ avís del Servei, 

compareguin a l’edifici judicial per recollir una notificació o un altra 

comunicació.------------------------------------------------------------------------ 

 

Tots els professionals i ciutadania hauran de disposar de mascareta 

quirúrgica o higiènica per poder accedir a l’edifici i caldrà respectar les 

recomanacions contingudes en el manual de Bones pràctiques als 

edificis judicials –mesures per a la prevenció dels contagis de la Covid-

19.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Caldrà posar aquest acord en coneixement dels Serveis Territorials, 

per a la determinació de les mesures preventives de protecció 

col·lectiva a aplicar i vetllar per la seva efectiva implementació en els 

termes de la Guia de bones pràctiques als edificis judicials. --------------- 

 

Participeu-ho a la Sala de Govern.------------------------------------------------ 

 

Traslladeu aquest acord a la resta de jutges del Partit Judicial de 

Balaguer.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Notifiqueu-ho als LAJ de la UPSD i del SCPGE, per al seu coneixement i 

efectes. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trameteu-ne una còpia a l’OAC.-------------------------------------------------  

 

Comuniqueu-ho al personal de seguretat de l’edifici. ----------------------- 

 

Ho mano i signo.-------------------------------------------------------------------- 

 

Concorda bé i fidelment amb el seu original, al qual em remeto en cas 

necessari, i lliuro aquesta certificació, a Balaguer, el dia 20 de maig de 

2020. 
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