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�,�;-�!��1li¡lc0Ro GOVERNATIU SOBRE L'Accè,s A LA CIUTAT DE LA
,ii@W!,,�,STICIA MENTER DURI LA S�TUACIO D'EXCEPCIONALITAT
� '-iJ:�;i:;:_;;'9 VINCULADA A LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS 

Barcelona, setze de març de 2020 

La Sala de Govern del TSJC en el seu acord de 12 de març de 2020 
en execució de la resolució de la CP del CGPJ d'11 de març va dictar 
un acord que en el seu punt 3.b) feia referència a les mesures que 
afectessin els accessos o utilització de les seus judicials. El Excm. 
President en el dia d'ahir va dictar la mateixa disposició. 

Atès que de conformitat amb les autoritats sanitàries cal establir les 
mesures necessàries per a evitar la propagació del virus COVID 19 i 

Atesos els acords de suspensió de les actuacions judicials dictades 
pels diferents òrgans de la Ciutat de la Justícia de conformitat amb 
les acords del CGPJ i de la sala de govern del TSJC; 

Atesa la reducció de personal disponible per atendre les necessitats 
de la Ciutat de la Justícia en tots els àmbits, 

De conformitat amb allò previst a la LLOPJ que en el seu L'article 
168.1 estableix: "Els degans vetllaran per la bona utilització dels 
locals judicials i dels mitjans materials; ... "i en el Reglament del CGPJ 
de 1/2000 dels òrgans de Govern dels tribunals estableix:- en l'art 84 
:"Els Degans vetllaran per la bona utilització dels locals judicials i dels 
mitjans materials ... ", i també - en l'art. 86: "Correspondrà al degà a 
més: ... g) resoldre, qual sigui precís, sobre l'adequada utilització dels 
edificis i dependències en els que tingui la seva seu el deganat i els 
Jutjats amb seu a la mateixa població, en quant es refereix a les 
activitats que tinguin relació amb la funció judicial, sense perjudici de 
la policia d'estrats que correspon als titulars dels òrgans 
jurisdiccionals. h) Comunicar al president del Tribunal Superior de 
Justícia, en relació amb els edificis i dependències en que tinguin la 
seva seu el deganat i els Jutjats amb seu a .la r.r,iateixa població, el 
precedent als efectes d'allò establert e171.:, · l'articl� '4.n) d'aquest 
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ACORDO que a partir del dilluns 16 de març de 2020 fins a la 
data que es determini: 

-TANCAR L'ACCÉS A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA PER
AVINGUDA CARRILET.

-LIMITAR L'ACCÉS DEL PUBLIC A LA CIUTAT DE LA
JUSTICIA A LES PERSONES AMB CITACIÓ VIGENT O QUE
VINGUIN A REALITZAR ACTUACIONS DE CARÀCTER
URGENT AL JUTJAT DE GUÀRDIA O A ALTRES
JURISDICCIONS SEGONS ALLÒ DISPOSAT PEL CGPJ COM
A ACTUACIONS MÍNIMES.

Els serveis de seguretat verificaran aquesta vigència amb 
la informació tramesa pels òrgans judicials. 

Tanmateix els serveis de seguretat garantiran que · 
nomes entrin a les dependències de guàrdia les persones 
afectades -i un acompanyant en relació a perso·nes 
vulnerables o víctimes- i els professionals i evitaran que 
es concentrin en els passadissos sense respectar la 
distància de seguretat per la qual �osa hauran de 
romandre a l'atri fins que siguin avisad�s. 

Comuniqueu aquest acord a la Gerència, els Mossos 
d'Esquadra a través de la Unitat Adscrita, a la Fisc;:alia al 
Consell de l'advocacia _de Catalunya, al Col.legi de Procuradors 
i de Graduats Socials i a la Sala de Govern del TSJC i als 
sindicats. 

Q Me�è oiSe�,� 

Magi trada Degana dels Jutjat�nipersonals de Barcelona 
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