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ACORD GOVERNATIU nº 1184 

 
 

Barcelona a 20 de juny de 2021 

1. L’Excm. President del TSJC ha dictat amb data 17 de juny de 2021 

acord  prorrogant les mesures adoptades per acords de 2 de juny i 19 

de setembre de 2020 sobre la reactivació dels òrgans judicial i 

celebració de vistes, sobre el règim de presencialitat, disponibilitat i 

treball telemàtic dels jutges i magistrats en l’àmbit del TSJC i també 

sobre les limitacions d’accés, aforament i mobilitat dins del Palau de 

Justícia de Barcelona a partir del 20 de juny de 2021 i amb la durada 

que resulti de la DT 2ª de la Llei 3/2020 de 18 de setembre de mesures 

processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19. Tanmateix 

encomanava als Degans i Deganes a establir o prorrogar en el seu cas, 

les limitacions d’accés, aforament i mobilitat en els edificis de les seves 

corresponents seus, també a partir del dia 20 de juny de 2021. 

 

2. Aquesta Degana va dictar acord el 2 de juny de 2020 acordant diverses 

mesures en relació a l’entrada a la Ciutat de la Justícia de Barcelona així 

com l’aforament màxim de sales de vistes i sales multiusos. 

 

 

Atès l’acord de l’Excm. President i atesa la DT2ª de la Llei 3/2020 de 18 

de setembre 

 

A C O R D O  

 

PRORROGAR LES MESURES ESTABLERTES EN L’ACORD DE 2 DE 

JUNY DE 2020, modificant únicament l’entrada per la porta 

d’Avinguda Carrilet que s’ajustarà a les mateixes indicacions que 

la porta de Gran Via de les Corts Catalanes. 

 

Atès l’article 88 del Reglament 1/2000 d’Òrgans de Govern dels 

Tribunals contra aquest acord es pot interposar recurs d’alçada davant 

el Ple del CGPJ. 
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Comuniqueu aquest acord a l’Excm. President del TSJC, als Magistrats i 

Magistrades de la CJ, a la Secretària Coordinadora Provincial, a la 

Fiscalia Provincial, a la gerència, als Mossos d’Esquadra a través de la 

Unitat Adscrita i a la resta dels FCSE, al Consell de l’Advocacia de 

Catalunya, al Col·legi de Procuradors i al Col·legi de Graduats Socials, al 

Gabinet de Premsa i als Sindicats.  

 

La Magistrada Degana dels Jutjats de Barcelona 
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