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Expedient núm. TS/SC: 169/20-T 

  

Tipus d’instrument: Acord 

Data: 18 de juny de 2020 

Origen: Secretaria de Coordinació Provincial de Barcelona 

Vigència: A partir del 18 de juny de 2020 

Matèria: Torns de tarda auxilis voluntaris 

 

 

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL 
RAMON ARBÓS I LLOBET 

Barcelona, 18 de juny de 2020 

PRIMER.- La instrucció SRAJ 3/2020, DE 8 de juny, indica, a l’apartat 3.4, que en el cas de 

què, per manca de personal voluntari o per altra causa sobrevinguda, no es disposi de personal 

del cos d’auxili judicial, s’haurà de de recórrer al règim de substitució amb personal voluntari 

d’un altre òrgan judicial, en referència a la cobertura de l’horari de tarda per a la realització de 

judicis i altres actuacions, en els òrgans judicials que no tenen establert torn de tarda. 

Igualment, s’esmenta la possibilitat de funcionaris del cos d’auxili voluntaris d’altres jutjats per a 

cobrir el torn de tarda.  

SEGON.- L’acord de qui subscriu, de 10 de juny de 2020, disposa que, en aplicació del règim 

jurídic establert per la normativa abans referida, en cas de no existir auxili judicial voluntari en 

el jutjat o tribunal, per a la realització d’assenyalaments en el torn de tarda, quan aquest torn 

no està establert en l’oficina judicial, correspondrà a la Gerència o Serveis Territorials 

corresponents la designa de l’esmentat funcionari voluntari d’un altre òrgan. 

TERCER.- Fins al dia de la data, ens han estat transmesos diversos comunicats indicant 

l’existència de certa confusió pel que respecta al control i designació dels funcionaris del Cos 

d’auxili judicial voluntaris establerts en el repetit acord per atendre el règim fixat, amb la 

finalitat de prestar servei en oficines diferents de les pròpies. 
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QUART.- El repetit acord de qui subscriu, de 10 de juny, indicava que, en tot cas, la 

determinació del funcionari del Cos d’auxili judicial que hagi d’atendre els assenyalaments de 

tarda s’ha d’efectuar amb caràcter previ a la resolució que acordi la data de l’assenyalament, a 

efectes d’evitar suspensions per causa de manca d’aquell funcionari. 

Per tant, atesa la situació creada, i amb la finalitat de proporcionar una gestió adequada a les 

situacions descrites,  

Disposo:  

PRIMER.- Que, a través dels respectius deganats o serveis comuns processals generals dels 

partits judicials de la província de Barcelona, tret de Barcelona ciutat, s’informi a aquesta 

Secretaria de Coordinació Provincial de Barcelona, abans del dia 20 de juny, dels funcionaris del 

Cos d’auxili judicial del seu partit que estan disposats a cobrir, voluntàriament, assenyalaments 

de judicis i vistes d’oficines diferents de la seva, en horari de tarda. S’indicarà el nom i l’oficina a 

la qual pertanyen els referits voluntaris. En cas de no haver-n’hi, s’informarà de la seva 

mancança. 

SEGON.- A Barcelona ciutat, cada lletrat de l’Administració de justícia cuidarà de saber si els 

funcionaris del Cos d’Auxili judicial de la seva oficina estan disposats a prestar, voluntàriament, 

el servei abans esmentat. Aquells que obtinguin una resposta afirmativa, ho comunicaran a 

aquesta Secretaria de Coordinació Provincial, per correu electrònic, en el mateix termini, 

indicant nom i destinació del voluntari.  

TERCER.- El règim jurídic aplicable als funcionaris voluntaris del Cos d’auxili judicial serà 

l’establert per part de la SRAJ en les instruccions 2/2020 i 3/2020. 

QUART.- L’esment efectuat a l’apartat 2.2 de la part dispositiva de l’acord de qui subscriu, de 

10 de juny de 2020, a la designació que han de realitzar la Gerència o Serveis Territorials 

corresponents, cal entendre que, a partir de l’entrada en vigor del present acord, serà 

efectuada per aquesta Secretaria de Coordinació Provincial de Barcelona.  

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, al Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, 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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