
ACORD GOVERNATIU DIRIGIT A LA CONCRECIÓ DELS REINICI DE L’ACTIVITAT JUDICIAL 

  Vielha , a 26 de maig de 2020 

  
Jutgessa Degana, Cristina Marrero Pérez  
 
 
    En data 12 de maig de 2020  la Sala de Govern del TSJCAT va aprovar el 
cronograma de reinici de l’activitat judicial amb un itinerari (orientatiu ) en tres 
punts cronològics successius:  
 
 PRIMER Fase 1, des del 12 de maig de 2020, durant la qual es preveu, entre 
d’altres, la reprogramació de les agendes d’assenyalaments.  
 
  SEGON: Fase 2,  a partit de l’aixecament de la suspensió de terminis i actuacions 
processals, durant la qual es preveu el compliment de l’agenda d’assenyalaments 
existents amb l’ordre de preferència establert al RD 16/2020.  El Real Decreto 
537/2020, de 22 de maig de 2020, que allarga l’estat d’alarma, acorda també 
l’alçament a partir del 4 de juny de 2020 de la suspensió dels terminis processals i dels 
terminis de prescripció i caducitat de drets i accions que va establir el RD 463/20 de 14 
de març 
 
  

  TERCER: Fase 3, una vegada transcorreguts tres mesos des de l’aixecament de 
l’estat d’alarma. 
 
    Així mateix la Sala de Govern va aprovar el protocol per a la coordinació de les 
agendes d’assenyalaments.  Tractant-se d’un jutjat únic, que no comparteix 
espais amb altres jutjats no resulta necessari coordinació entre jutjats per l’ús 
de l’espai.  
   Igualment l’esmentat protocol d’actuació per a la reactivació de l’activitat 
judicial i salut professional, aprovat pel CGPJ de 14 de maig de 2020, disposa 
que els jutges degans, amb participació de les juntes de jutges, haurien 
d’establir un calendari d’ús dels espais i altres recursos de cada seu judicial de 
manera que permeti la celebració d’assenyalaments de caire presencial i no 
presencial, de assegurant la salut dels intervinents (art. 168.1 LOPJ)”.  



 
    En segon lloc l’acord de 12 de maig de 2020, disposa que seran els Degans 
,arts. 4  i 86 del Reglament 1/2000, qui establirà les limitacions d’accés als seus 
edificis en coordinació amb el respectius Serveis Territorials per determinar 
l’aplicació de mesures preventives de protecció col·lectiva.  
 
    D’altra banda, en data 19 de maig de 2020 s’ha rebut una comunicació dels 
procuradors/es operants a l’àrea del partit judicial de Vielha e Mijaran en què se 
sol·licita autorització perquè els professionals, abans de l’aixecament dels 
terminis acordat pel 4 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 4 de juny.  
    Es proposa fixar uns horaris d’accés a l’edifici per tal de presentar escrits no 
telemàtics, en concret sol·liciten: 
 
      Pel que fa a les ratificacions en divorcis, el funcionari pot deixar a la balda de cada 

professional  les ratificacions redactades . 

   Degut a que només actuen tres professionals de procuradoria a l’àrea del Partit 

Judicial establir una franja horària per cadascun dels professionals, i sempre respectant 

l´horari de 12:00 a 14:00 hores per tal de no coincidir. 

   Per part dels funcionariat es deixin a les baldes dels professionals els expedients per  

notificar i/o els que s’hagin demanat amb anterioritat per consultar/escanejar 

  Accés amb mascareta i  ús de gel a l´entrar I al sortir per la protecció de tothom. 

  Es comprometen, en contraprestació,  a espaiar l’accés al jutjat en la mesura de lo 

possible. 

  En cada visita recollirien les notificacions de penal –en paper- i poder fer 

còpia/escanejat dins del despatx de professionals habilitat 

 Pel supòsit que també es reguli l’accés lletrat, que sigui en una altra franja horària per 

tal de no coincidir. 

 
    En espera de reajustament de mesures acordades pel Secretari Coordinador 
de  Lleida respecte de la possibilitat d’accés a l’edifici judicial, durant la setmana 
que comença el dia 25 de maig de 2020 per a la ciutadania convocada per a la 
pràctica d’actes de comunicació.  
 
    QUART:  
 
      En l’acord de 26 de maig de 2020 de la Sala de Govern del TSJCAT , i per evitat l’allau de 
presentacions d’escrits no telemàtics el dia 4 de juny de 2020. El Departament de Justicia de la 



Generalitat, de conformitat amb l’establert al  RD 537/2020 i la Ordre JUS/430/2020 de 22 de 
maig, ha determinat l’ increment de plantilla i, per tant, s’estima que partir del dia 28 de maig 
de 2020 estaran en condicions de rebre  i tramitar escrits físics presentats anticipadament 
 
   En data 26 de maig de 2020 la Sala de Govern del TSJCAT ha acordat  aprovar la 
presentació de demandes TTA i escrits presencials a partir del 28 de maig de 2020  
 
 

    En atenció a les qüestions exposades , ACORDO: 
 
 PRIMER:. Respecte de  la utilització dels espais judicials i altres recursos 
materials es manté l’atribució establerta abans de l’entrada en vigor de l’estat 
d’alarma donades les reduïdes dimensions de l’edifici judicial amb les 
restriccions d’accés acordades:  
   No es podrà fer ús de la sala d’espera  només té capacitat per 3 persones i es 
troba en un soterrani sense espai de ventilació, per tant l’accés es realitzarà des 
del l’exterior de l’edifici ,sota la intervenció del controlador d’accessos, que 
donarà entrada a les persones en funció de l’activitat a realitzar al jutjat (si 
tenen citació, horari de professionals o cita per Registre Civil  ) 
   Les cites es sol·licitaran per telèfon o presencialment al control d’accessos 
ubicat a la porta del jutjat, disposant la persona de seguretat que control.la 
l’accés de agenda de cites, en espais de 30 minuts cada cita i restringint les cites 
a les compareixences imprescindibles 
    El personal de seguretat vetllarà per l’ordre a l’interior i l’exterior de l’edifici, 
en el cas que la meteorologia ho permeti restaran a l’exterior de l’edifici, per 
supòsits contraris s’articularan cites d’entrada per tal que retornin en el 
moment exacte de la compareixença o visita.  
 
Els serveis territorials han remés cartells anunciadors de la situació que seran 
publicitats adequadament dins i fora de la seu judicial. 
  
   El control d’accés i els funcionaris d’Auxili Judicial es coordinaran per les 
entrades i sortides de les persones per tal d’evitar la coincidència de mes d’una 
persona  en l’entrada/sortida.  
     En l’accés a la sala de vistes, els intervinents han de respectar en tot moment 
la distància de seguretat mínima dos metres.  
 
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:  
 

A. Ocupació màxima de les Sales al 33 % de la seva capacitat. 
 



  B. Transcurs de 10 minuts entre un i altres assenyalament  per a la ventilació i 
renovació de l’aire i tasques de desinfecció.  
 

B. Citacions als intervinents seqüenciada quan es tracti de mes de 3 persones  
 

C. Donat que es tracta d’un jutjat únic, amb un únic LAJ, el control del límit 
màxim de persones convocades a la seu judicial no es pot duplicar i facilita 
aquesta tasca. 

 

D. La celebració de les vistes es portaran a terme amb les garanties processals 
previstes , incloent immediació i acreditació filiació dels intervinents. Les 
actuacions judicials per videoconferència seran excepcionals restringint-les 
en atenció a la previsió de col·lapse en l’ús de la via telemàtica. 

 
  
   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 
durant aquest període de readaptació. 
 
  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.----  
 
SEGON: Es mantenen les limitacions d’accés a l’edifici judicial  
 
    Respecte a la presentació de escrits de penal i copies de demandades civils 
d’acord amb la circular 1/2020 d’entrega i recepció d’escrits de la Secretaria de 
Govern  del TSJ de data 25 de maig de 2020 i l’acord de Sala de Govern de 
TSJACAT de 26 de maig de 2020 que estableix la presentació a partir del 28 de 
maig de 2020,  s’estableix la presentació dels escrits físics a partir del 28 de maig 
de 2020.  
     Els professionals presentaran les còpies per torns, cadascú dels procuradors 
en la franja horària de 12  a 13.30  hores 
   Respecte de la consulta física d’expedients, pel moment no es possible fins 
que no es dicti un acord en aquest sentit, ja que com diu la circular s’ha de 
limitar la presència física dels professionals a la seus judicials. 
 
 
      TERCER: 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.  
 
Comuniqueu-ho al personal de seguretat de l’edifici 
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