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JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ DE SOLSONA 

DEGANAT 

 

ACORD  

 

Solsona, 27 de maig de 2020. 

 

Des que es declarà l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat mitjançant Real 

Decret 463/2020, de 14 de març i es decretà la suspensió dels terminis 

processals, la presentació d’escrits presencials ha quedat vetada, a 

diferència del que ocorregué amb aquells escrits de caràcter telemàtic, que 

per la seva presentació s’habilità, de nou, per acord de la Comissió 

Permanent del CGPJ del passat 13 d’abril de 2020 i, per acord  de l’11 de 

maig, en el qual s’autoritzà la presentació d’escrits en processos no 

essencials.  

 

Tal com adverteix la Comissió de Seguiment en la seva sessió 21ª de 21 de 

maig, en el seu apartat 6.1 es fa necessari una habilitació excepcional  i 

prèvia a l’aixecament de la suspensió de terminis processals que permeti 

la presentació ordenada i programada, evitant l’acumulació de 

professionals en les seus dels Jutjats en el moment d’aixecar-se aquestes 

suspensions.  

 

L’aixecament d’aquesta suspensió està prevista pel proper dijous 4 de 

juny, d’acord amb el que es disposa en el Real Decret  537/2020, de 23 de 

maig i l’acord, de la mateixa data,  dictat por la Comissió Permanent del 

CGPJ.  

 

Por tot això, la Sala de Govern del TSJ de Catalunya, mitjançant acord  de 

26 de maig de 2020,  tenint en compte aquestes circumstàncies així com  
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la Ordre JUS/430/2020, de 22 de maig que activa la Fase 2 del Pla de 

Desescalament per l’administració de Justícia davant el COVID-19 a partir 

del 26 de maig i l’informe del Secretari de Govern sobre la proposta de 

presentació d’escrits formulada per l’Iltre. Col·legi de Procuradors de 

Barcelona, aprova la presentació escalonada i progressiva d’escrits  

presencials a partir del proper dijous 28 de maig a la vegada que fixa unes 

regles o pautes per a la seva presentació.  

 

En el marc d’aquestes regles, aquest Jutjat Degà ha mantingut converses 

amb les Procuradores d’aquesta seu judicial sobre el manera de fer 

efectiva aquesta presentació d’escrits amb escrupolosa observança de les 

limitacions i cauteles sanitàries.  

 

En base al que s’ha exposat, i a las facultats que em confereixen els 

articles 168 de la LOPJ y 4 n) i 86 del Reglamento 1/2000 dels Òrgans de 

Governs de Tribunals, així como al Document de Bones practiques als 

edificis Judicials i a la ordre SND/422/2020, de 19 de maig i tenint en 

compte que segueixin actives les limitacions d’accés a la seu del partit 

judicial de Solsona, ACORDO:  

 

 

PRIMER: Habilitar la presentació d’escrits presencials i còpies de 

demandes a partir del proper DIJOUS 28 DE MAIG DE 2020 en el 

mostrador del mateix Jutjat Únic de SOLSONA, on es trobarà un 

funcionari d’aquesta seu judicial que tindrà encomanada la tasca de 

recepcionar tots els escrits i còpies que es presentin.  

 

La presentació d’escrits es realitzarà en la següent franja horària: de 

10:00 hores a 11:30 hores.  

 

Les professionals s’organitzaran en 4 torns, que seran els següents: 
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1.- La Sra. Isabel Pérez Martínez: 10 hores 

2.- La Sra. Mª del Carmen Sepúlveda Nieto: 10,30 hores 

3.- La Sra. Mª Claustre Segues Pla: 11 hores 

4.- La Sra. Laia Barniol Jounou: 11,30 hores 

 

 

SEGON.- En atenció a la ubicació del taulell de recepció del Jutjat, tot 

seguit de la mateixa entrada d’accés a l’edifici, el vigilant de seguretat 

tindrà cura de permetre l’accés ordenat i individualitzat de les 

Procuradores i oficials habilitats que acudeixin a aquesta finalitat, de 

forma que no pugui accedir una d’elles sense haver abandonat la seu 

judicial la que ja hagués sigut atesa. 

 

TERCER.- Tot professional que acudeixi a la seu judicial ha d’accedir amb 

mascareta, l’ús de la qual serà obligatori durant el temps de permanència 

a la seu judicial. 

 

 

Notifiqueu el present  acord al Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 

Lleida y a Serveis Territorials de Lleida. 

 

Comuniqueu el present acord a l’Excm. President del TSJ de Catalunya   i 

a la Comissió de Seguiment a través dels canals de comunicació 

establerts. (gabinetpresidencia.tsjcat@xij.gencat.cat y 

presidencia.tsjcat@xij.gencat.cat)  
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