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Expedient núm. TS: 169/20-T 

 

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS I LLOBET 

Barcelona, 1 d’abril de 2020 

En l’acord de 31 de març de 2020, relatiu a l’aplicació de la resolució del Ministre de Justícia de 
30 de març, sobre modificació del règim de serveis essencials, es feren constar, a l’acord segon, 
una sèrie d’òrgans en els quals la cobertura presencial no es modificava, respecte de 
l’acordat el 27 de març de 2020: jutjats de guàrdia, jutjats mixtes o d’instrucció, de 
menors, Vidos, les seccions penals de l’Audiència Provincial i la Sala Civil i Penal del 
TSJC. Cal incloure, en aquest llistat, també, els jutjats del penal i els jutjats de vigilància 
penitenciària, en tant que resten afectats per les matèries que la resolució esmentada del 
Ministre de Justícia indicà que havien de ser ateses en règim de presencialitat (disposició 
tercera). Consegüentment, cal tenir ben clar que els lletrats de l’Administració de justícia 
(LAJ), GPA, TPA i AJ que estiguin en torn de serveis essencials en aquells òrgans 
continuaran prestant els seus serveis en règim de presencialitat, en el mateix nombre i 
torns fixats en l’acord de qui subscriu de 27 de març de 2020. 
 
En la resta d’òrgans, s’aplicarà el règim de disponibilitat, amb les prevencions que ja expressava 
l’acord de 31 de març de 2020, si bé és important tenir clar que les matèries que constitueixen 
serveis essencials continuen sent les mateixes establertes en la resolució del Secretari d’Estat 
de 14 de març de 2020, i que cal que tots els lletrats de l’Administració de justícia, encara que 
estiguin en règim de disponibilitat o de teletreball, prenguin les mesures necessàries per tal de 
donar resposta, amb la màxima diligència, a qualsevol sol·licitud o tràmit que constitueixi un 
servei essencial. 
 
És oportú també recordar que les persones a qui s’hagi acceptat la declaració 
responsable per cura de fills o persones grans dependents, estan exemptes de ser 
designades per a la cobertura dels serveis essencials, però no estan de baixa. Per tant, han 
de complir la seva jornada laboral en règim de teletreball, i dirigir les seves oficines i funcionaris 
durant l’horari habitual. 
 
Pel que fa a l’acord sisè de la repetida resolució de 31 de març, la presència mínima d’un 
funcionari dels cossos generals en cada seu on no hi hagi un servei de guàrdia serà 
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determinada en base a un torn que confeccionaran els lletrats de l’Administració de justícia 
afectats. En el supòsit de què en una d’aquestes seus hi coincideixin més d’una jurisdicció o 
tipologia de jutjats o oficines, si escau, els LAJ de cadascuna d’elles podran determinar que la 
presencialitat sigui d’un funcionari per cada jurisdicció o classe d’òrgan, amb la finalitat 
d’assegurar l’atenció i tramitació de qualsevol sol·licitud que constitueixi un servei essencial.  
 
També cal recordar que les apel·lacions de causes amb pres cal remetre-les als òrgans 
superiors en la forma ordinària, que implica que si els expedients o peces estan en format 
paper, s’hauran de remetre en aquest format per les vies habituals. Si no es disposa d’aquestes 
vies, per exemple per supressió de valisa, s’hauran de posar en contacte amb les respectives 
gerències territorials o serveis territorials per tal de determinar la manera en què s’ha d’efectuar 
la seva remissió. Les remissions de l’expedient electrònic no tindran cap afectació. Tot això, 
sempre i quan les matèries objecte del tràmit siguin serveis essencials. 

 

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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