
Nota informativa sobre el Pla d’actuació del Ministeri de Justícia de mesures 

urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-

19. 

 

En relació amb les consultes i informacions rebudes en els darrers dies segons les 

quals alguns directors d’oficina estaven demanant personal voluntari per la 

implementació de les mesures d’auto-reforç previstes en el Plan de Actuación del 

Ministerio de Justicia de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 

econòmic per fer front a la COVID-19, la Secretaria de Relacions amb l’Administració 

de Justícia del Departament de Justícia informa del següent: 

 

Des del Departament s’ha comunicat al Ministeri de Justícia en el marc de la sessió 

plenària de la Conferència Sectorial de Justícia del dia 22 de juliol que les mesures 

previstes en el Plan de Actuación del Ministeri han d’anar acompanyades del 

finançament necessari per al seu desplegament i execució i que sense la dotació 

pressupostària necessària i l’adequada coordinació amb les comunitats autònomes 

amb competències transferides la incorporació d’aquestes mesures es inviable. 

 

Així mateix, de mantenir-se la previsió establerta en el marc normatiu vigent, 

l’Administració de justícia entrarà en fase 4 del Pla de desescalada el 21 de setembre 

de 2020, moment en què finalitzarà el Marco único de actuación establert pel Ministeri 

de Justícia i, en conseqüència, el Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya recuperarà les seves atribucions en relació amb les condicions de treball del 

personal al servei de l’Administració de justícia de Catalunya. Per tant, les mesures de 

reforç que afectin al personal de l’Administració de Justícia de Catalunya hauran de 

ser aprovades per part del Departament de Justícia. 

 

Des de la Secretaria de Coordinació Provincial, en el marc de les seves legítimes 

competències per a la organització funcional de les oficines, s’han iniciat gestions a 

efectes merament consultius i orientatius per conèixer el personal que estaria 

disponible en cas d’implementar-se les mesures previstes en el referit Plan de 

Actuación del Ministeri de Justícia. Aquestes gestions consultives no exclouen el fet 

que l’adopció i incorporació de qualsevol mesura de reforç haurà de ser autoritzada i 

aprovada prèviament pel Departament de Justícia. 

 

 

Barcelona, 27 de juliol de 2020 


