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Expedient núm. TS: 169/20-T

ACORD SECRETARI COORDINADOR PROVINCIAL
RAMON ARBÓS I LLOBET
Barcelona, 5 de juny de 2020
Uniu l’anterior correu electrònic remès per la gerent de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, del
Departament de Justícia; per efectuades les manifestacions que conté; doneu-ne coneixement
als lletrats de l’Administració de justícia dels jutjats del social de Barcelona ciutat.
La present situació d’alerta sanitària ha suposat la introducció d’un gran nombre de mesures,
tant directament sanitàries com processals, que han alterat la gestió ordinària de les oficines
judicials, per les afectacions a tots els nivells: normatives, de personal, de prevenció, etc.
Aquestes afectacions estan contingudes en una gran quantitat de disposicions de contingut
normatiu emanades de diferents instàncies: CGPJ, Ministeri de Justícia, Departament de
Justícia, autoritats sanitàries, Secretaria de Govern, Secretaria de Coordinació Provincial, etc.
Actualment, s’està en una fase d’anomenada desescalada, els trets generals de la qual estan
recollits a l’ordre JUS/394/2020, de 8 de maig, del Ministeri de Justícia (doc. 95 en la unitat
compartida M) essent imminent la incorporació de la totalitat d’efectius personals de les oficines
judicials. Aquesta evolució ha de ser compatible amb el manteniment de tot tipus de mesures
de prevenció i higiene, atès que no cal perdre de vista el motiu de fons de tota l’alteració del
funcionament ordinari: l’alerta sanitària generada pel Covid-19. A nivell de funcionament de les
repetides oficines, això implica l’observança de mesures de distanciament, d’utilització d’equips
de protecció individual (EPIs), etc. Més estrictament, les relacions amb els professionals i
ciutadans es modifiquen amb la implantació generalitzada d’un sistema d’accés als edificis
judicials a través d’un mecanisme de cita prèvia, que ha de permetre maximitzar les mesures de
prevenció, que passen per limitar el nombre de persones presents simultàniament en les
oficines i edificis, la dotació de mesures d’higiene (com hidrogels o mascaretes) en quantitat
suficient per garantir una atenció controlada de l’aforament previst, etc. Al respecte, , entre
d’altres, han estat disposats una sèrie de principis de funcionament de les oficines judicials i
edificis en diferents textos: Mesures de prevenció en els edificis judicials per evitar contagis
Covid-19 (doc. 108 en la unitat compartida M), o el Protocol d’atenció ciutadana (doc. 118 en la
unitat compatida M), entre d’altres.
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En l’àmbit dels jutjats socials de Barcelona, han tingut lloc diverses reunions a les quals han
assistit representants dels diferents col·lectius afectats: magistrats, advocats, procuradors,
graduats socials, Administracions, Direcció General de Modernització, Gerència del
Departament, ..., i, per part dels lletrats de l’Administració de justícia, el secretari de govern i
qui subscriu. Cal considerar que aquesta especificitat té lloc en consideració al fet que es tracta
d’una de les jurisdiccions més afectades per les conseqüències socials i econòmiques de la
pandèmia. Un dels aspectes tractats, fou la manera més convenient de dur a terme els actes de
conciliació i els judicis, per procurar trobar solucions harmòniques amb tot l’exposat. Al
respecte, cal no perdre de vista que, ateses les circumstàncies, s’han de respectar els àmbits de
competència que s’hi troben directament implicats: sobre l’ús dels espais judicials de la Ciutat
de la Justícia, que afecta la magistrada Degana de Barcelona, i sobre les mesures de control,
prevenció i higiene, que afecten l’Administració prestacional i, més en concret en aquell indret,
la Gerència de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.
Plantejada la qüestió, es conferí trasllat, per part de qui subscriu, als lletrats de l’Administració
de justícia de Barcelona ciutat, dels jutjats socials, per tal de saber el seu posicionament. La
resposta fou traslladada al si de la comissió abans esmentada, i es concretà en l’opinió
majoritària de què convindria realitzar els actes de conciliació en les sales multiusos disposades
en les diferents plantes de l’edifici S. Traslladat el posicionament, fou sotmès a la consideració
general i de les instàncies competents abans enunciades. En aquesta data, s’ha rebut la
contestació, a través del correu electrònic primerament referit.
Examinat el seu contingut, i valorat tant en l’àmbit de les competències ja al·ludides, com en el
de les mesures de prevenció i higiene que estan sent gestionades, en aplicació de les
disposicions igualment esmentades, així com dels diferents acords que han estat assolits, tant a
nivell de la Sala de Govern del TSJC com, més específicament, de la Comissió de Seguiment del
TSJC, cal concloure la necessitat de dictar el present acord:
En l’àmbit dels jutjats del social de Barcelona ciutat, ubicats en la Ciutat de la Justícia, els actes
de conciliació assenyalats sota la direcció dels lletrats de l’Administració de justícia, se
celebraran, mentre duri l’aplicació de les mesures de prevenció i higiene vigents en la lluita
contra el Covid-19, en les plantes 0 a 2 de l’edifici S. A tal efecte, podran tenir lloc bé en les
mateixes sales on es verifiquin els judicis o en les contigües que resten lliures, en atenció a la
utilització alterna prevista, procurant optar per la solució que millor permeti garantir l’agilitat
d’actuacions i concentrar el menor nombre simultani de persones en els espais afectats.
Poseu el present acord en coneixement de la magistrada Degana de Barcelona, en tant que
autoritat competent en la disposició i organització dels espais de la Ciutat de la Justícia, i de la
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Gerent de Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat, en tant que representant en aquell indret
de l’Administració competent en recursos personals i materials de les oficines judicials, per tal
que disposi l’organització de totes les mesures de prevenció, control d’accessos i higiene per a
la seva aplicació en els espais indicats.
Aquest acord entra en vigor del dia de la data.
Notifiqueu el present acord als lletrats de l’Administració de justícia dels jutjats socials
Barcelona ciutat, indicant que s’hi pot presentar recurs d’alçada davant el secretari de govern
del TSJC, en el termini d’un mes; poseu-lo en coneixement del secretari de govern del TSJC, de
la magistrada Degana de Barcelona, de la gerent de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, així
com dels col·legis d’advocats, procuradors i graduats socials de Barcelona.
Ho acordo i ho signo.
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