ACORO GOVERNATIU 1540/19: REGULACIÓ ACCES CIUTAT DE
LA JUSTÍCIA

Barcelona, divuit de novembre de dos mil dinou

1. Omnium Barcelones va anunciar a les xarxes socials una
campanya d'autoinculpacions que s'havia de concentrar a partir
del 21 d'octubre i en dates posteriors el dilluns 28 d'octubre a
les 10 hores a la Ciutat de la Justícia.
2. La Sala de govern del TSJC en la seva sessió de 15 d'octubre
de 2019 (T.S. n° 219/19) va acordar : " Ante el inicio de una
campaña pública de autoinculpación, la Sala de Gobierno
recuerda que el art 0 168 de la LOPJ establece que los Jueces
decanos velarán por la buena prestación del servicio de
guardia, por lo que en un supuesto como este el número de
denunciantes puede comprometer el servicio. En estas
circunstancias, los decanos deberán adoptar las siguientes
medidas; en primer lugar, limitar el acceso a las instalaciones
del Juzgado de guardia, de tal manera que solo pueda acceder
un denunciante cada vez, con un límite diario que puede ser
aproximadamente de 25 personas, en función de los medios
con los que cuente cada partido judicial, impartiendo a los
Mossos d'Esquadra y al personal de Seguridad las instrucciones
oportunas; y, en segundo lugar, las denuncias de este tipo,
deberán presentarse por escrito"
3. Un cap rebut !'anterior acord, s'han mantingut reunions amb els
MMEE i amb la gerencia per tal de garantir que, en .tot moment,
l'activitat de la Ciutat de la Justícia no es vegi afectada per les
mobilitzacions convocades
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Atesos aquests antecedents i de conformitat amb les potestats
que em confereix l'article 168 de la LLOPJ i amb la finalitat de
donar compliment a allo acordat per la Sala de Govern del TSJC
i de garantir el correcte desenvolupament de l'administració de
justícia ACORDO:

a) Els dies en els que els MMEE informin de la possibilitat de
concentració de persones que puguin afectar el correcte
funcionament del Jutjat de guardia, l'accés a la Ciutat de la
Justícia per l'Avinguda Carrilet
romandra obert per
Magistrats/des, Fiscals, Lletrats/des de l'Administració de
Justícia, funcionaris, advocats/des,
procuradors/res,
graduats/des socials i professionals de premsa acreditats o
amb carnet que els identifiqui com a tals: de 7.30 a 8.45. La
resta del dia estara tancada llevat que es doni ordre
d'apertura expressa.
b) La porta d'accés de Gran Via de les Corts Catalanes
romandra oberta pero s'establiran entrades diferenciades
per Magistrats/des, Fiscals, Lletrats/des de l'Administració
de Justícia, funcionaris, advocats/des, procuradors/res,
graduats/des socials i professionals de premsa acreditats o
amb carnet que els identifiqui; persones que vulguin
interposar denúncia al Jutjat de guardia i usuaris de
l'administració de justícia que tinguin
una
actuació
programada
Les persones que vulguin interposar una denúncia seran
acompanyades de forma individual a !'interior de la Ciutat
de la Justícia. Si cal, s'ubicara a l'inici de l'atri i just després
de superar els ares de seguretat una taula de recepció. En
ella, personal del Jutjat de guardia d'incidencies, recollira la
denúncia escrita del ciutada, li segellara i després se
l'acompanyara al carrer. En els casos de denúncies per fets
concrets
diferenciats
de
les
autoinculpacions
se
l'acompanyara al jutjat de guardia .
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·, 1 ·c'~m uniqueu aquest acord

tots els Magistrats/des, als Lletrats de
cfu, inistració a través del Secretari Coordinador Provincial, als
- MMEE, a la Gerencia de la Ciutat de la Justícia, als Magistrats/des i
Lletrats/des d'Instrucció de Barcelona, a la Fiscalia, al ICAB, al
Consell de l'Advocacia a través de l'ICAB, al Col·legi de Procuradors,
Col·legi de Graduats Socials i al gabinet de premsa del TSJC.
Tanmateix doneu compte del mateix a l'Excm. President del TSJC i a
la Sala de govern.
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Així ho acordo

utjats unipersonals de Barcelona
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