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Expedient núm. TS/SC: 169/20-C 

  

Tipus d’instrument: Acord 

Data: 27 de març de 2020 

Origen: Secretaria de coordinació provincial de Barcelona 

Vigència: A partir de la signatura 

Matèria: Serveis essencials LAJ, GPA, TPA i AJ en la província de Barcelona 

 

 

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS I LLOBET 

Barcelona, 27 de març de 2020 

En aplicació del disposat en la resolució del Secretari d’Estat de 14 de març de 2020, en virtut 

de la qual s’estableixen els serveis essencials dels òrgans judicials, i la seva resolució 

posterior, de 16 de març de 2020, on es presentaven una sèrie de directrius, entre les quals 

s’establia que els serveis essencials haurien de ser prestats en forma rotatòria, en torns diaris, 

així com els acords de la “comissió de seguiment” d’aquest Tribunal Superior de Justícia de 26 

de març de 2020, disposo: 

Pel que respecta als lletrats de l’Administració de justícia d’aquesta província, el seu règim de 

cobertura serà, a partir del dia de la data, en torns diaris, els LAJ, tret dels jutjats de guàrdia, 

que seguiran el seu propi règim. Respecte dels funcionaris dels cossos de GPA, TPA, i AJ, els 

torns seran els que els respectius lletrats de l’Administració de justícia estableixin per a cada 

òrgan o, si escau, conjunt d’òrgans per acord entre aquells directors d’oficines, en cada partit 

judicial, jurisdicció o tipologia d’oficines. Els lletrats de l’Administració de justícia i funcionaris 

dels cossos de GPA, TPA i AJ, que no estiguin designats per a serveis essencials, no obstant, 

estaran en els seus domicilis en règim de teletreball, si resulta factible, i de disponibilitat, si no 

estan de baixa o exclosos, per si en algun moment fos necessària la seva intervenció presencial 

per poder donar acompliment a alguna actuació constitutiva de servei essencial i resultés 

insuficient el contingent designat per al treball presencial.  
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Per tal que l’atenció a les actuacions considerades serveis essencials estigui degudament 

coberta, els lletrats de l’Administració de justícia disposaran el que convingui per desviar el 

telèfon o col·locar cartells informant dels llocs d’atenció.  

 

Partits judicials de la província de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat. 

Respecte dels partits judicials de la província, exclosa Barcelona ciutat, s’estableix la 

cobertura dels serveis essencials amb els contingents següents, com a règim general. Els 

aspectes específics de cobertura dels serveis essencials en cada partit o agrupació de partits 

amb característiques similars seran precisats a continuació del quadre que tot seguit es 

presenta. 

 

MODIFICACIÓ SERVEIS ESSENCIALS- BARCELONA COMARQUES                    

RÈGIM COMÚ 

TIPOLOGIA OFICINA  
  LAJ GPA, TPA, AJ  

GUÀRDIES 1 LAJ 
50% PRESENCIAL / 50% 

DISPONIBILITAT 

MIXTES, INSTRUCCIONS SENSE FUNCIONS 
DE GUÀRDIA  

LAJ DE GUÀRDIA GPA, TPA, AJ DE GUÀRDIA 

MIXTES AMB VIDO LAJ DE GUÀRDIA 1 GPA o TPA 

VIDO LAJ DE GUÀRDIA 1 GPA o TPA + 1 AJ 

REGISTRES CIVILS 
1 LAJ 

DISPONIBILITAT 
1 GPA o TPA DE L’OFICINA DEL 

REGISTRE  

SERVEIS COMUNS 1 LAJ PER TOTS  
1 GPA o TPA PER SCPE i 1 GPA o TPA 

+1 AJ PEL SCPG 

 

En els següents partits judicials, assumirà els serveis essencials el LAJ que atengui el servei de 

guàrdia i els funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ designats en el quadre anterior, segons la 

tipologia d’oficina:  

- Berga 
- Esplugues de Llobregat 
- Gavà 
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- Martorell 
- Mollet del Vallès 
- Rubí 
- Sant Feliu de Llobregat 
- Vic 

 

En el partit judicial d’Arenys de Mar, prestarà serveis essencials el LAJ que atengui el servei 

de guàrdia, respecte dels òrgans mixtes. Respecte dels jutjats penals, hi haurà un LAJ. Els seus 

LAJ s’alternaran diàriament. Per als penals, també hi haurà un GPA o TPA per a tots. 

 

En els partits judicials següents, els serveis essencials dels jutjats mixtes o UPSD seran atesos 

pel LAJ del jutjat en servei de guàrdia. Atendrà els serveis essencials dels serveis comuns un  

LAJ. Quan hi hagi diversos serveis comuns, s’establirà en torn diari entre tots els LAJ d’aquests 

serveis. Pel que respecta a la cobertura de funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, seran els 

que consten en el quadre superior. Els partits que seguiran aquest règim són:  

 

- Cerdanyola del Vallès 
- Cornellà de Llobregat 
- El Prat de Llobregat 
- Igualada 
- Sant Boi de Llobregat 
- Santa Coloma de Gramenet 
- Vilafranca del Penedès 

 

En el partit judicial de Badalona, prestarà serveis essencials, per als jutjats d’instrucció i Vido, 

el LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats de 1a instància, un LAJ diari i en torn rotatori. 

Respecte dels funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, s’aplicarà el quadre superior, si bé, per 

als jutjats de 1a instància, hi haurà un funcionari dels cossos de GPA o TPA presencial per a tots 

ells, en torn rotatori. 

 

En els partits judicials de Granollers, Mataró i Terrassa, prestarà els serveis essencials, per 

als jutjats d’instrucció i Vido, el LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats de 1a instància, en la 

seva totalitat, un LAJ diari, en torn rotatori. Quan els jutjats de família estiguin en funcions de 

guàrdia d’internaments, seran coberts pel LAJ que desenvolupi aquesta funció. Per als jutjats 

del penal, un LAJ diari, en torn rotatori. Per als jutjats del social, un LAJ diari, en torn rotatori. 

Pel que respecta als funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, se seguirà el règim del quadre 

superior, si bé, per als jutjats de 1a instància, hi haurà un GPA o TPA propi per a tots, en torn 
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rotatori. Per als jutjats de família, els funcionaris de guàrdia d’internaments, si escau. Per als 

jutjats de penal i social, un GPA o TPA per a cada tipologia d’oficina, en torn rotatori. 

 

En el partit judicial de L’Hospitalet de Llobregat, prestarà els serveis essencials, per als 

jutjats d’instrucció i Vido, el LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats de 1a instància, un LAJ 

diari, en torn rotatori. Per atendre els serveis essencials del SCPG, el seu LAJ. Respecte dels 

funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, se seguirà el quadre superior, si bé per als jutjats de 

1a Instància, hi haurà un GPA o TPA per a tots. 

 

En el partit judicial de Manresa, prestarà els serveis essencials, per als jutjats mixtes i Vido, el 

LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats penals, un LAJ diari, en torn rotatori. Per al jutjat 

social de la localitat, el seu LAJ estarà en règim de disponibilitat. Pel que respecta als 

funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, se seguirà el quadre superior, si bé per als jutjats del 

penal, hi haurà un funcionari dels cossos de GPA o TPA, per a tots i en el jutjat social, un 

funcionari GPA o TPA. 

 

En el partit judicial de Sabadell, prestaran els serveis essencials, per als jutjats d’instrucció i 

Vido, el LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats de 1a instància, en la seva totalitat, un LAJ 

diari, en torn rotatori. Quan els jutjats de família estiguin en funcions de guàrdia 

d’internaments, seran coberts pel LAJ que desenvolupi aquesta funció. Per als jutjats penals, un 

LAJ diari, en torn rotatori. Per als jutjats socials, un LAJ diari. Per al SCPG, el seu LAJ. Respecte 

dels funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, s’aplicarà el quadre superior, si bé per als jutjats 

de 1a Instància, hi haurà un funcionari GPA o TPA per a tots. Per als jutjats de família, els 

funcionaris de guàrdia d’internaments, si escau. Per als jutjats penals, 3 GPA o TPA, per a tots. 

Per als jutjats socials, 1 GPA o TPA per a tots. 

 

En el partit judicial de Vilanova i la Geltrú, prestaran els serveis essencials, per als jutjats 

mixtes, un LAJ en funcions de guàrdia. Per als jutjats del penal i Equip de Millora, un LAJ diari, 

en torn rotatori. Per al  SCPG, el seu LAJ. Respecte dels funcionaris dels cossos de GPA, TPA i 

AJ, se seguirà el quadre superior, si bé per als jutjats del penal hi haurà 2 GPA o TPA per a tots, 

i en l’equip de millora, 1 GPA o TPA. L’AJ de l’equip de millora entrarà en el torn d’AJ del SCPG.  

 

 

 

 

 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

5 
 

Partit judicial de Barcelona 
 

Amb caràcter general, cada LAJ en règim de serveis essencials cobrirà els presencials dels 

números que van, en ordre ascendent, entre el seu i el següent que està també en règim de 

serveis essencials, quan n’hi hagi més d’un. A aquests efectes, l’oficina que segueix al número 

més alt de jutjat o tribunal és la de número més baix, és a dir, l’1. Per exemple, si la darrera 

oficina és el núm. 40, la següent més alta serà la núm. 1. 

 

En el partit judicial de Barcelona, prestaran els serveis essencials, pel que respecta als jutjats 
de 1a instància (48), un LAJ diari per cada 16 jutjats, en torn rotatori diari, començant, el dia 

30 de març, pels jutjats 7, 29 i 47. A més, hi haurà, en cadascun d’aquests jutjats en règim de 

serveis essencials, un GPA o TPA. 

 

Pel que respecta als jutjats de família (8), prestarà serveis essencials 1 LAJ per a tots i un 

GPA o TPA per a cada jutjat. 

 

Pel que respecta als jutjats d’incapacitats (3), 1 LAJ, el de guàrdia d’internaments, el dia en 

què realitzen aquelles funcions, amb 3 GPA o TPA, i 1 AJ, per a cobrir els 3 jutjats. Els altres 2 

dies, 1 GPA o TPA procedent dels 2 jutjats que no han realitzat la guàrdia, per a cobrir els 3 

jutjats.   

  

Pel que respecta als jutjats mercantils, un LAJ diari per a tots els jutjats, en torn rotatori. Pel 

que respecta als funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, 1 GPA o TPA per a tots.    

 

Pel que respecta als jutjats del penal, un LAJ diari per cada 12 jutjats, i 1 LAJ pels 4 jutjats 

d’executòries, en torn rotatori, començant el dia 30 de març pels Jutjats núms. 2, i 16, entre els 

ordinaris, continuant el dia posterior els jutjats de número ascendent següent respectivament. 

Pel que respecta als LAJ dels jutjats d’executòries, formaran un torn rotatori començant, el dia 

28 de març, pel LAJ titular del Jutjat 12. Pel que respecta als funcionaris dels cossos de GPA, 

TPA i AJ, hi haurà 2 GPA o TPA i 1 AJ per cada 12 jutjats ordinaris que seran, preferiblement, 

del mateix jutjat que el LAJ. Pel que fa als jutjats d’executòries, hi haurà 2 GPA o TPA o AJ, en 

torns que acordaran els LAJ. 

 

Pel que respecta als jutjats socials, incloent els 3 d’execucions, dos LAJ diaris per als 35, 

en torn rotatori, començant el dia 30 de març pels Jutjats núms. 7 i 24 continuant, el dia 

següent els jutjats de número ascendent següent respectivament. Pel que respecta als 

funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, hi haurà 2 GPA, més 2 TPA, més 1 AJ, en torns que 

acordaran els propis LAJ, per a cobrir tots els jutjats esmentats.  
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Pel que respecta al Deganat de Barcelona (incloent SAC Penal), SCNE d’execucions 
socials de Barcelona, i SAC civil de Barcelona, un LAJ diari, en torn rotatori, seguint l’ordre 

vigent entre:  

 

LAJ del SCNE d’execucions socials 

LAJ del SCNE adscrit al Jutjat Social núm. 5 

LAJ del SCNE adscrit al Jutjat Social núm. 23 

LAJ del SCNE adscrit al Jutjat Social núm. 30 

LAJ Deganat de Barcelona 

LAJ del SAC civil 

 

En el supòsit que manqui algun dels LAJ, s’encarregarà dels serveis essencials el següent en 

l’ordre indicat.   

 

Pel que respecta als funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, hi haurà 1 GPA o TPA per a cobrir 

el SCNE d’execucions socials, en torn rotatori diari que acordaran els LAJ d’aquella oficina. 

 

- OIG: 3 funcionaris de dilluns a dissabte i 2 diumenge. 

- Registre i repartiment  civil, contenciós, mercantil, i social: 1 GPA o TPA 

- Registre i repartiment penal, instrucció, menors i Vido: 1 GPA o TPA 

- Dipòsit de peces de convicció: tots els funcionaris en règim de disponibilitat 

- OAC: 1 funcionari en connexió remota 

- Governatiu: en disponibilitat 

- SAC penal: en disponibilitat 

- SAC civil: en disponibilitat 

 

Els torns d’aquests funcionaris els determinaran els LAJ corresponents.   

 

Pel que respecta als jutjats de vigilància penitenciària, cobrirà els serveis essencials un LAJ 

diari, en torn rotatori, continuant el vigent, i 1 GPA o TPA, del mateix jutjat del LAJ, per a cobrir 

tots els jutjats d’aquest ordre. 

 

Pel que respecta als jutjats de la jurisdicció contenciós administrativa, un LAJ diari per a 

tots els jutjats, en torn rotatori, començant el dia 30 de març, pel núm. 2 continuant, el dia 

posterior el jutjat de número ascendent següent, i un GPA o TPA per tots, que seran del mateix 

jutjat que el LAJ.    
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Pel que respecta al Registre Civil únic, un LAJ diari, en torn rotatori, continuant el torn vigent, 

i 1 GPA o TPA per secció, en torn rotatori diari que fixarà el respectiu LAJ.   

 

Pel que respecta als jutjats de Vido de Barcelona, atendrà els serveis essencials el LAJ del 

jutjat que presti funcions de guàrdia i els funcionaris dels cossos que prestin serveis de guàrdia.  

 

Pel que respecta als jutjats de menors, atendrà els serveis essencials 1 LAJ, que serà el de 

guàrdia, pels dies que dura cadascuna, i els corresponents funcionaris dels cossos de GPA, TPA 

i AJ.  

 

Pel que respecta als jutjats d’instrucció que no estiguin de servei de guàrdia, atendran 

els serveis essencials els LAJ del jutjat de guàrdia d’incidències (1), els 2 de guàrdia de 

detinguts presencials, el de detinguts de disponibilitat (1), i els 2 LAJ del torn de judicis ràpids. 

Els propis LAJ d’aquesta jurisdicció determinaran, per acord, la distribució d’òrgans a cobrir 

entre ells. Pel que respecta als cossos de GPA, TPA i AJ, hi haurà un GPA, o TPA o AJ per jutjat 

que no estigui en servei de guàrdia.   

 

Pel que respecta a la guàrdia d’incidències: 1 LAJ i el 50% dels funcionaris presencials i el 

50% en l’oficina del jutjat. 

 

Pel que respecta a les guàrdia de detinguts: 2 LAJ presencials (Detinguts 1 i 2) i el 50% dels 

funcionaris presencials i el 50% en les oficines respectives.  

 

La guàrdia de Vido: 1 LAJ i el 100% de la plantilla. 

 

La guàrdia de Menors: 1 LAJ i el 100% de la plantilla. 

 

Pel que respecta a l’Audiència Provincial de Barcelona, seccions civils, atendrà els serveis 

essencials un LAJ, en torn rotatori diari, continuant el vigent, i 1 GPA o TPA més 1 AJ per les 11 

seccions. 

 

Pel que respecta a l’Audiència Provincial de Barcelona, seccions penals, atendrà els 

serveis essencials 1 LAJ, en torn rotatori diari, començant el dia 30 de març pel de la Secció 9a 

en torn rotatori diari, i continuant el dia posterior per la secció amb el següent número en ordre 

ascendent. A més, hi haurà 1 GPA o TPA per secció i 2 AJ per a cobrir les 11 seccions penals.  
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Pel que respecta a l’Oficina del Jurat i repartiment, atesa la seva especificitat, els seus LAJ 

s’organitzaran per atendre els serveis essencials, bàsicament els judicis assenyalats, i estaran 

en règim de disponibilitat. A més, hi haurà 1 GPA o TPA per repartiment, i 1  GPA o TPA més 1 

AJ, pel Jurat. 

 

Pel que respecta a les Sales del TSJC, atendran els serveis essencials 2 LAJ, en torn rotatori 

diari. A aquests efectes, un serà de les Sales Civil i Penal i Social, i l’altre de la Sala Contenciós-

administrativa, seguint els torns vigents que integren, en el primer grup:  

 

1.- LAJ de la Sala Civil i Penal 

2.- LAJ de la Sala Social, María Antonia Amigo de Palau 

3.- LAJ de la Sala Social, María Mercedes Iniesta García 

4.- LAJ de la Sala Social, Rosa María Egea Gras 

 

En el segon grup:  

 

1.- LAJ de la Secció 1a 

2.- LAJ de la Secció 2a 

3.- LAJ de la Secció 3a 

4.- LAJ de la Secció 4a 

5.- LAJ de la Secció 5a 

6.- LAJ del Servei Comú, Francisco Javier Fabregat Vera  

7.- LAJ del Servei Comú, Genoveva González-Casabón Usieto    

 

Pel que respecta als funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ, hi haurà 1 GPA o TPA més 1 AJ 

en la Sala Civil i Penal; 1 GPA o 1 TPA i 1 AJ en cada Secció de la Sala Social; 1 GPA o TPA i 1 

AJ en cada Secció de la Sala Contenciosa-administrativa. Els funcionaris esmentats realitzaran 

torns diaris que seran organitzats pels LAJ de la respectiva Sala, Secció o servei.  

 

Els LAJ  i funcionaris dels cossos de GPA, TPA i AJ designats en serveis essencials s’ocuparan en 

la resta d’oficines a les quals cobreixen, exclusivament en tot allò que siguin serveis essencials 

presencials. De la resta de funcions, se n’ocuparà el LAJ director de cada oficina, amb els 

funcionaris corresponents, a través d’un règim de teletreball. 

 

Els serveis essencials seran desenvolupats pel LAJ que dirigeixi l’oficina designada, amb 

independència de què ho faci en règim de titularitat, substitució voluntària, forçosa o ordinària.  
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En el cas que un LAJ no pugui cobrir el seu torn, per causa justificada, ho posarà en 

coneixement del seu substitut, conforme a les normes de substitució ordinàries. 

 

Els presents criteris estaran en vigor fins que es comuniqui el cessament del règim de serveis 

essencials o la seva modificació total o parcial. 

 

Notifiqueu el present acord als lletrats de l’Administració de justícia de tots els partits judicials 

de la província de Barcelona; poseu-lo en coneixement del secretari de govern del TSJC, del 

president del TSJC, del president de l’Audiència Provincial de Barcelona, de la magistrada 

Degana de Barcelona, del Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia i del 

Subdirector General de Recursos Humans del Departament de Justícia, així com dels 

representants de les associacions professionals del cos de lletrats de l’Administració de justícia i 

sindicats representatius. 

Ho acordo i ho signo. 
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