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Expedient núm. TS/SC: 169/20-T 

  

Tipus d’instrument: Acord 

Data: 10 de juny de 2020 

Origen: Secretaria de Coordinació Provincial de Barcelona 

Vigència: A partir del 10 de juny de 2020 

Matèria: Torns de tarda 

 

 

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS I LLOBET 

Barcelona, 10 de juny de 2020 

PRIMER.- L'Ordre JUS/394/2020 de 8 de maig, va determinar les condicions en què podien 
establir-se torns de tarda, a les oficines judicials, per tal de garantir el manteniment de les 
mesures de seguretat establertes per l'autoritat sanitària, quan no es podien garantir en torn 
ordinari de matí. 

Aquestes mesures es concreten en un horari de treball que abasta de les 15.00 a les 20.00 
hores, per als torns de tarda, així com les proporcions percentuals que han d'assistir en torn de 
matí i tarda, sent que els jutjats que disposaran de torn de tarda seran aquells que estableixi 
l'Administració competent, havent estat designats en l'annex corresponent de la Instrucció 
2/2020, de la Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, havent-se signat l'últim el 
passat 6 de juny, de conformitat amb l'Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny, del Ministeri de 
Justícia, per la qual s'activa la fase 3 de el pla de desescalada. 

SEGON.- El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per 
fer front a l'COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, va preveure la celebració de 
judicis i vistes en horari no només de matí, sinó durant les tardes, fins i tot sense ampliació de 
jornada. 
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TERCER.- Per la seva banda, la Comissió Permanent del CGPJ va aprovar, el dia 11 de maig, 
els criteris generals per a l'elaboració dels plans d'activació de l'activitat judicial que han 
d'elaborar les Sales de Govern dels TSJ, entre els quals es preveu l'establiment de la possibilitat 
de celebració de judicis i vistes, en la proporció adequada a la disponibilitat funcionarial que 
acordin les Administracions prestacionals. 

QUART.- La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sessió de 12 de 
maig de 2020, va aprovar un protocol per a la coordinació d'agendes d'assenyalament en el 
qual, al punt A) 9. estableix que "les modificacions de l'agenda ordinària de l'òrgan judicial han 
de ser coordinades amb la respectiva fiscalia, si ha d'assistir a l'acte; i, si comprengués horari 
de tarda, podrà ser posada en coneixement del secretari/a coordinador provincial respectiu per 
tal que asseguri l'assistència en règim de presencialitat d'un LAJ i d'un auxili judicial, de ser 
necessària la seva presència". 

CINQUÈ.- Finalment, la Instrucció SRAJ 3/2020, de 8 de juny, de la Secretària de Relacions 
amb l'Administració de Justícia, per la qual s’estableixen les condicions de prestació i les  
mesures i criteris de compensació de personal del Cos d'auxili  que intervingui en els judicis, 
vistes públiques o compareixences assenyalats en horari de tarda, estableix les condicions de 
prestació de servei i les mesures de compensació del personal de Cos d'auxili judicial que 
intervingui en els judicis, vistes públiques i compareixences assenyalats en òrgans en els quals 
no s'hagi establert torn de matí i tarda, així com les que afectin els òrgans en els quals sí que 
s'ha establert aquest torn. 

Es distingeixen els Criteris de determinació d'assistència d'auxili judicial: 

• Òrgans judicials en què s'ha establert torn de tarda: 

1. Voluntarietat de funcionari d'auxili del propi òrgan judicial. 

2. Designació forçosa. 

• Òrgans judicials en els quals no s'ha establert torn de tarda: 

1. Voluntarietat de funcionari de el propi òrgan judicial 

2. Règim de substitució amb personal voluntari d'un altre òrgan judicial 

SISÈ.- L'article 9 de l'ROCSJ estableix les funcions dels lletrats de l'Administració de justícia de 
col·laboració i cooperació amb altres òrgans i Administracions, i ha de: 

a) assegurar la coordinació amb els òrgans de Govern del Poder Judicial i amb les comunitats 
autònomes que hagin rebut els traspassos de mitjans personals al servei de l'Administració de 
justícia, per possibilitar l'exercici de les seves respectives competències a fi a aconseguir un 
adequat servei públic de la justícia. 
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b) Col·laborar amb les esmentades comunitats autònomes per a l'efectivitat de les funcions que  
tinguin en matèria d'organització de mitjans personals i materials, donant acompliment en 
l'àmbit competencial dels secretaris judicials, cal entendre lletrats de l'Administració de justícia, 
a les instruccions que a aquest efecte rebin a través dels seus superiors jeràrquics, elaborades 
per les administracions amb competències en aquesta matèria. 

SETÈ.- L'article 18 d) de l'ROCSJ estableix com a competència del secretari coordinador 
provincial la de col·laborar amb les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de 
mitjans personals al servei de l'Administració de justícia, per a l'efectivitat de les que elles 
tinguin en matèria d'organització i gestió de mitjans personals i materials 

VUITÈ.- El lletrat de l'Administració de justícia ha d'informar a la Gerència o Servei Territorial 
corresponent del Departament de Justícia, de la persona de el Cos d'auxili judicial que 
intervingui voluntàriament en l'actuació judicial assenyalada en horari de tarda a l'efecte del 
còmput horari de la jornada. 

En conseqüència, 

ACORDO: 

• Que el lletrat de l'Administració de justícia de cada òrgan judicial atendrà els seus 
assenyalaments, determinant per si mateix si és o no necessària la seva assistència presencial, 
de conformitat amb el què estableixen les lleis processals. 

• Que pels lletrats de l'Administració de justícia de cada òrgan judicial, es procedeixi a la 
designació del funcionari del Cos d'auxili judicial que ha de comparèixer a les sessions de judici 
a la tarda, distingint: 

1. Òrgans judicials on hi hagi establert torn de tarda: 

1.1 Es designarà en primer lloc funcionari voluntari 

1.2 En cas de no existir voluntari, es designarà funcionari forçós 

2. Òrgans judicials on no hi hagi establert torn de tarda: 

2.1 Només es podrà designar, pel lletrat de l'Administració de Justícia, un funcionari del 
Cos d'auxili judicial voluntari; de la designa s'informarà a la Gerència o SSTT a efectes de 
constància horària, amb caràcter previ a la celebració de l'acte per al què hagi estat 
designat. 

2.2 En cas de no existir voluntari al jutjat o tribunal, s'informarà pel lletrat de 
l'Administració de justícia corresponent a la Gerència o Serveis Territorials corresponents, 
a fi que designin el funcionari del Cos d'auxili judicial voluntari d'un altre òrgan que hagi 



 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

4 

 

cobrir el servei, en cas d'haver-n’hi, d'acord amb el que disposa l'apartat 3.4 de la 
Instrucció 3/2020 de la SRAJ. 

2.3 La determinació de funcionari del Cos d'auxili judicial que hagi d'atendre a 
l'assenyalament s'ha de fer amb caràcter previ a la resolució en què s'acordi la data de 
l'assenyalament esmentat, a efectes d'evitar suspensions per causa de manca de 
funcionari de el Cos d'auxili. 

Aquest acord entra en vigor el dia de la seva signatura. 

Notifiqueu el present acord a tots els lletrats de l'Administració de Justícia de la província de 
Barcelona; comuniqueu-lo al Secretari de Govern del TSJC, a la magistrada Degana de 
Barcelona, a la Comissió de Seguiment del TSJC, al Subdirector General de Recursos Humans 
de al Departament de Justícia, a la gerent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, a la gerent 
de Barcelona-Comarques, a les associacions de lletrats de l'Administració de Justícia i a la Junta 
de Personal. 

Així ho acordo i signo 
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