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Expedient núm. TS: 169/20-T 

 

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS I LLOBET 

Barcelona, 31 de març de 2020 

Uniu l’anterior resolució del Ministre de Justícia, de 30 de març de 2020, per la què s’adapta la 

cobertura dels serveis essencials de l’Administració de justícia al Real Decret Llei 10/2020, de 29 

de març de 2020, a l’expedient corresponent; feu-ne difusió a tots els lletrats de l’Administració 

de justícia, en endavant LAJ, de la província. Igualment, uniu l’acta de la comissió executiva de 

seguiment de la crisi ocasionada pel Covid-19, de 30 de març de 2020; per efectuades les 

manifestacions que conté sobre l’anterior resolució del Ministre de Justícia. Atès que per acord 

de qui subscriu, de 27 de març de 2020, foren adaptats els serveis essencials en la província de 

Barcelona a l’acord de la comissió de seguiment assolit en la reunió de 26 de març de 2020, i 

tenint e compte el disposat pel Ministre de Justícia, en la resolució abans esmentada, així com 

l’acord de la comissió executiva abans referit, acordo: 

 

PRIMER.- El manteniment de la prestació dels serveis essencials i dels torns de lletrats de 

l’Administració de justícia, gestors processals i administratius, tramitadors processals i 

administratius i auxilis judicials, conforme consta en l’acord de 27 de març de 2020, si bé el seu 

règim s’adaptarà a les precisions que tot seguit seran especificades.   

 

SEGON.- El règim general dels funcionaris dels cossos expressats designats per a cobrir els 

serveis essencials, serà el de disponibilitat, en els seus domicilis. Com a excepció, s’hauran 

de prestar aquells serveis en règim presencial en els supòsits següents, i en els termes i 
número de persones fixats en l’acord de qui subscriu de 27 de març de 2020:  

 

a) Els serveis de jutjat de guàrdia, en tots els partits judicials de la província. 

b) Les ordres de protecció i qualsevol mesura cautelar en matèria de violència sobre la dona. 

c) Les actuacions de Registre Civil declarades essencials en la resolució de 18 de març de 

2020. A aquest efecte, i respecte del Registre Civil de Barcelona ciutat, cal considerar que la 

previsió inicial de l’acord de 27 de març de 2020, va ser modificada per l’acord de qui 

subscriu de 30 de març de 2020. 

d) Les actuacions urgents en causes amb pres. 
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Consegüentment, en tant que aquelles matèries afecten o incideixen en els jutjats de guàrdia, 

els jutjats mixtes o d’instrucció, de menors, Vidos, les seccions penals de l’Audiència Provincial 

de Barcelona i la Sala Civil i Penal del TSJC, tret d’errada o omissió, la cobertura presencial 

d’aquells serveis essencials, serà la mateixa fixada en l’acord de 27 de març de 2020 (disposició 

tercera de la resolució del Ministre de Justícia, de 30/03/2020). 

TERCER.- La resta de personal (incloent LAJ, GPA, TPA, AJ) que estiguin designats per a la 

cobertura de serveis essencials, en tant no hagin d’assumir alguna de les actuacions 

enumerades com a tals en la resolució del secretari d’Estat de justícia de 14 de març de 2020, 

(disposició primera de la resolució del Ministre de Justícia de 30/03/2020), estarà en règim de 
disponibilitat. Això implica que no hauran d’estar presencialment en les seves seus, però 

hauran d’estar localitzables durant tota la jornada laboral i s’hi hauran de personar, de la 

manera més ràpida possible, quan hagi de ser atesa alguna de les repetides actuacions.  

QUART.- Per tal que qualsevol actuació de les què s’indiquen com objecte de serveis essencials 

en la resolució del Ministre de Justícia de 30 de març de 2020, en la seva disposició primera, 

que es remet a la resolució del secretari d’Estat de justícia de 14 de març de 2020, sigui 

degudament atesa, més enllà d’allò que ho hagi de ser pel Jutjat de Guàrdia corresponent, 

Registre Civil competent, o resta de jutjats i tribunals enumerats en l’anterior acord segon, els 

lletrats de l’Administració de justícia de cada partit judicial i de cada ordre jurisdiccional o grup 

entre els quals es va organitzar el règim de cobertura de serveis essencials, es coordinarà amb 

el o els LAJ que estiguin de serveis essencials en cada moment, bé presencialment bé en règim 

de disponibilitat, per tal de prendre totes les mesures necessàries per tenir controlada l’entrada 

de peticions dels repetits serveis essencials, bé sigui per correu, fax, sistemes telemàtics, per 

repartiment o per la via que sigui. A tal efecte, podran acordar la col·locació de cartells, 

desviament de telèfons o altres que estimin procedents, per garantir aquells serveis, incloent, si 

escau, la presència del LAJ de serveis essencials o el o els funcionaris designats per a la 

cobertura exclusiva de serveis essencials que siguin estrictament necessaris.   

CINQUÈ.- Tots els LAJ designats cada dia en règim de serveis essencials, segons els torns 

establerts en l’acord de 27 de març de 2020, tant si estan en règim presencial, segons l’exposat 

anteriorment, com si estan en règim de disponibilitat, custodiaran un llistat dels funcionaris als 

qui correspongui en cada torn garantir la cobertura dels indicats serveis essencials. En tot cas, 

garantiran l’adopció de les mesures necessàries per tal que el servei es presti, preferentment, a 

distància o, si escau, amb el menor desplaçament possible de funcionaris.  

SISÈ.- Els lletrats de l’Administració de justícia garantiran que, en cada seu judicial, en la què 

no existeixi un servei de guàrdia, hi hagi, com a mínim, un funcionari dels cossos generals de 

l’Administració de justícia, en règim de presencialitat, durant les hores d’audiència pública, amb 

la finalitat exposada en l’acord anterior. En aquells supòsits en què hi hagi seus molt properes, 

es podrà efectuar el corresponent control des d’una d’elles, prenent mesures que garanteixin 
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que d’existir un servei essencial, en l’altra, serà degudament atès (desviament de telèfons, 

cartells,...), per tal d’assegurar la finalitat de presència bàsica disposada per la resolució del 

Ministre de Justicia desenvolupada.   

SETÈ.- Des d’aquesta secretaria de coordinació provincial, s’anirà efectuant el seguiment del 

nombre de LAJ i funcionaris dels diferents cossos assignats per atendre els serveis essencials, 

amb independència de què ho siguin en règim presencial o de disponibilitat, per tal d’impulsar 

les adaptacions necessàries a la realitat que es vagi constatant en cada moment, partit judicial, 

jurisdicció i tipologia d’oficines. 

 

Notifiqueu el present acord als lletrats de l’Administració de justícia 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 del Departament de Justícia, del 

Subdirector General de Recursos Humans del Departament de Justícia, de les associacions 

professionals de lletrats de l’Administració de justícia i de les organitzacions sindicals 

representatives.   

 

Ho acordo i ho signo. 
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