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Divendres, 8 de maig de 2020 

 
 
Benvolgudes companyes i companys, 
 
Hem viscut una setmana especialment inquietant. La incertesa sobre l’aixecament de l’estat 
d’alarma i les conseqüències que això podria produir en la nostra activitat, així com els anuncis 
d’una progressiva recuperació de l’activitat que no arriba a l’Administració de Justícia, són 
factors claus que, units al cansament i la creixent preocupació pel futur més immediat dels 
nostres despatxos, ha generat una ansietat i contrarietat notable en el nostre sector. 
Lamentablement, són molt poques les certeses que us podem traslladar. En aquest moment, 
tant el CGPJ com el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la Generalitat, en els 
seus respectius àmbits de competència, estan elaborant un Pla per a la Recuperació de l’activitat 
judicial. Avui, tot són propostes, esborranys i notícies benintencionades, però sense cap realitat 
concreta encara a la vista. 
Com tots sabem, la clau és l’aixecament de la mesura de suspensió de terminis i actes judicials 
encara vinculada a la vigència de l’estat d’alarma, prorrogat de moment, fins al pròxim dia 24 de 
maig. Ningú sap quan s’aixecarà la suspensió de terminis i actes. El sentit comú ens porta a 
pensar que donada la vigència estatal d’aquesta mesura, el seu aixecament haurà d’arribar de 
la mà de les fases més avançades del desconfinament i així ho reflecteixen els esborranys (que 
no us trametem per no generar un excés d’informació) als que fins ara hem tingut accés.  
Arriben notícies en el sentit que l’aixecament de la suspensió de terminis i actes vindrà precedida 
d’un anunci previ, amb prou antelació, per a una recuperació ordenada i amb la major seguretat 
jurídica possible. Així s’ha demanat des del nostre Col·legi, l’advocacia institucional en el seu 
conjunt i altres institucions, i sembla el més sensat i raonable. 
Penseu a més que, en aquest moment, encara ningú està en disposició de garantir una data 
concreta, en la que tots els nostres jutjats tinguin la necessària dotació de mitjans de protecció 
davant la pandèmia. Aquest és un factor essencial per la represa de l’activitat, ple de dubtes i 
incertesa, que compartim amb Jutges i personal al servei dels Jutjats.  
Som conscients que alguns òrgans judicials, aquests dies han estat assenyalant vistes en previsió 
d’un aixecament proper de la mesura de suspensió. En alguns casos el 12 o el 25 de maig. Hem 
pogut contrastar que aquestes decisions, no obeeixen a cap mesura estratègica o decisió 
jurisdiccional predeterminada pels òrgans de governança de l’Administració de justícia, i ho 
valorem com una previsió o prevenció singular de l’òrgan judicial en qüestió. No neguem però 
la incertesa que aquestes decisions comporten i davant això hem d’aconsellar-vos que us dirigiu 
a l’òrgan judicial en qüestió, per demanar-ne els aclariments necessaris. En tot cas, el Col·legi 
farà un seguiment d’aquelles notícies que ens feu arribar. 
La insuficiència de personal en servei, així com les mancances més elementals per a un 
teletreball efectiu, sembla que impedeixen un major ritme en les notificacions per parts dels 
Jutjats, contràriament al que esperàvem quan es va anunciar la represa de les notificacions que, 
des d’un primer moment vam demanar. La comprensió de la situació no ens impedeix reclamar 
amb fermesa una reactivació urgent i eficient que cada cop sembla més injustificada, i de la que 
considerem directament responsable al CGPJ i a les administracions prestacionals. 
El nostre Col·legi empeny i reclama a títol particular, i en el marc de l’advocacia institucional amb 
el CGAE i CICAC, un Pla clar i confiable de represa de l’activitat que arriba tard i amb massa 
incògnites, quelcom que resulta insòlit i incomprensible per un servei públic essencial com és 
l’Administració de justícia que, per part d’alguns, sembla oblidat i amagat darrere d’una 
insuficiència de medis que no per real ha de ser considerada com a irremeiable. 



 

Allí on puguem seguirem incidint en les nostres posicions en cooperació amb CICAC i CGAE, 
Òrgans de Govern dels Tribunals, i amb l’Administració de justícia, al temps que us mantindrem 
informats de les notícies confiables, que en cada moment puguem rebre. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
LA JUNTA DE GOVERN 

 


