JUTJAT DE INSTRUCCIÓ 2 DE LLEIDA
Indeterminades 54/2020

INTERLOCUTÒRIA

Lleida, a catorze de juliol de 2020
ANTECEDENTES DE FET
Primer.- Amb data d’avui s’ha rebut en aquest Jutjat en funcions de
Guardia escrit de l’Advocat de la Generalitat de Catalunya sol·licitant de
ratificació judicial de mesures de les autoritats sanitàries establertes en la
Resolució SLT/__/2020, de 14 de juliol.
Segon.- També, amb data d’avui, s’ha rebut escrit del Lletrat Sr. Jorge
Culleré Lavilla sol·licitant trasllat per al·legacions de l’escrit que presentes
la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Per Provisió de data 14 de juliol de 2020 s’ha donat trasllat al
Ministeri Fiscal per al·legacions.
Quart.- El Ministeri Fiscal, per escrit de data 14 de juliol de 2020, ha informat
no oposant-se a la ratificació judicial de les mesures acordades a la
Resolució SLT/__/2020, de 14 de juliol, amb dues excepcions:
1) la prohibició generalitzada de reunions de mes de 10 persones, per
falta d’ habilitació de la pròpia llei autonòmica, llevat dels casos de la
L.O. 3/86 (contagiosos i les persones que hagin tingut contacte amb
aquells.
2) que la enumeració de supòsits en que es pot circular lliurement no cal
interpretar-se i aplicar-se -a contrari- como una prohibició generalitzada
de la resta dels desplaçaments, sense perjudici de que aquests puguin
limitar-se o, fins i tot, prohibir-se en el supòsits de la LO 3/86 (contagiosos i
persones amb contacte amb els mateixos.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- En relació amb les pretensions expressades en l’escrit del Lletrat
Sr. Jorge Culleré Lavilla, cal recordar que en la ratificació judicial de les
mesures que les autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per
la salut pública o impliquen privació o restricció de la llibertat o d’altre
dret fonamental només son part l’autoritat que demana la ratificació i el
Ministeri Fiscal, aquest per la afectació de drets fonamentals i de la
llibertat, art. 8.6 LJCA.
Es per això, que es rebutja la seva pretensió sense perjudici de que la
resolució que es dicti, en aquest cas la present, pugui ser recorreguda si
es del seu interès.
Segon.- En relació a la competència d’aquest Jutjat per resoldre la
ratificació sol·licitada, aquesta rau en l’art. 42.5 del Reglament 1/2005
d’aspectes accessoris de les actuacions judicials.
Tercer.- En relació a la ratificació sol·licitada cal partir de la presumpció
de legalitat del actes administratius i, en el que s’escau, de la Resolució
SLT/___/2020, de 14 de juliol. Resolució que troba el seu suport legal en el
Decret Llei 27/2020 de 13 de juliol i el seus annexes i la Llei 18/2009, de 22
d’octubre.
Partint d’aquesta presumpció de legalitat i correcció cal acollir els
raonaments del sol·licitant que es fan propis, es donen per reproduïts i als
quals, per economia processal, es fa reenviament.
En el mateix sentit amb els raonament i fonaments jurídics expressats pel
Ministeri Fiscal, que, també, es fan propis, es donen per reproduïts i als
quals, per economia, processal es fa reenviament.
Ens trobem davant d’una situació de pandèmia declarada oficialment i
que, per tant, permet l’adopció de les mesures necessàries per el seu
control i eradicació; mesures que poden limitar l’activitat en general, la
prestació de serveis i els desplaçaments de les persones. Aquestes
limitacions, però, caldran que siguin necessàries, idònies i proporcionades
als fins pretesos.
En quan als fins pretesos aquest rauen en la necessitat de protegir la salut
de la població, reduir el risc de contagis i controlar la pandèmia.
Les mesures son necessàries, dons les adoptades fins a la data d’aquesta
resolució no han pogut assolir abastament els objectius de control de la
pandèmia i reducció de risc de contagis. Cal acudir a les mesures
adoptades durant l’estat d’alarma, mes restrictives de drets i llibertats que
les que es sol·licita siguin ratificades, han demostrat que la limitació

d’activitat i de la llibertat de desplaçament han reduït molt sensiblement
el risc de contagi i permès avançar en el control de la pandèmia.
Cert es que la situació actual es millor que la que es va viure als mesos de
març i abril, com també es cert que les mesures que es demana es
ratifiquin son menys restrictives que les que es van adoptar en el seu dia i
delimitades territorialment als llocs on calen donada la situació actual i
recollida a l’Informe del director de l’Agencia de Salut Pública de
Catalunya.
Vistes les anteriors actuacions per la pandèmia, també es conclou que
les mesures son idònies per obtindré els fins pretesos. Les limitacions de
desplaçaments i activitat tenen com objectiu i son idònies per reduir el
contacte social i, en conseqüència, la reducció dels contagis. La represa
del contacte social ha donat com a conseqüència els brots actuals i el
seu preocupant creixement, pel qual cal reduir-lo fins que es torni a una
situació similar al inici de l’anterior fase de represa. I no es te cap dubte
que les mesures contingudes en la Resolució SLT/___/2020, de 14 de juliol,
agrupades en dotze punts que cobreixen el principals àmbits d’actuació
de les persones, so idònies per obtindré els fins pretesos.
Finalment, en quant a la proporcionalitat, cal concloure que les mesures
la ratificació de les quals es sol·licita, son proporcionades a les finalitats
que es pretenen. Cal fer esment que s’aprecia una acurada limitació de
les restriccions en tots els àmbits afectats; es procura protegir la salut i,
alhora, minimitzar la afectació a les activitats econòmiques i al
desenvolupament de les activitats quotidianes de les persones que
puguin donar-se, ajustant-se, en conseqüència al Principi de
Proporcionalitat.
En quan a la durada de les mesures, que es sol·licita en quinze (15) dies,
es proporcionada, idònia i necessària vistos el períodes d’incubació i
desenvolupament de la malaltia.
Malgrat aquesta consideració i amb l’objectiu de reduir al mínim
necessari les restriccions que les mesures comporten, caldrà que
l’autoritat sol·licitant informi setmanalment del desenvolupament de la
pandèmia i les correccions de les mesures que s’autoritzen; correccions
per tal de reduir al màxim possible l’àmbit d’aplicació temporal i
geogràfic, dons l’afectació, ni es uniforme als municipis afectats, ni es
desenvoluparà de manera uniforme en termes de temps i resultats.
Quart.- En relació al municipi de Massalcoreig no es ratifiquen les mesures
proposades, dons de la lectura de l’Informe emes per el director de la
Agència de Salut Pública de Catalunya nomes resulta un contagi en data
1 de juliol; afectació similar a altres municipis com Gimenells, Sarroca de
Lleida, Artesa de Lleida o Benavent de Segrià pels qual no es s’adopta

cap mesura com les que es ratifiquen; mesures que, en aquest cas, son
desproporcionades.
Cinquè.- En relació a la oposició a la prohibició generalitzada de reunions
de mes de 10 persones, per falta d’habilitació de la pròpia llei
autonòmica, llevat dels casos de la L.O. 3/86 (contagiosos i les persones
que hagin tingut contacte amb aquells, cal dir que es pot trobar aquesta
a l’art. 55.k) de la Llei 8/2009, de 22 d’octubre de salut pública, dons les
reunions, de qualsevol mena, es una activitat de les persones; reunions
que, d’altra banda s’han demostrat com a focus de contagis; contagis
que es tracta de minimitzar en el possible.
En relació a que l’enumeració de supòsits en que es pot circular lliurement
no cal interpretar-se i aplicar-se -a contrari- como una prohibició
generalitzada de la resta dels desplaçaments, sense perjudici de que
aquests puguin limitar-se o, fins i tot, prohibir-se en el supòsits de la LO 3/86
(contagiosos i persones amb contacte amb els mateixos), no s’aprecia
amb base a l’anterior raonament. Es tracta de limitar, entre d’altres,
desplaçaments, per tal de reduir la possibilitat de que la pandèmia
s’escampi mes enllà dels municipis afectats per les mesures. D’altra
banda, reduir la limitació a persones contagiades o que hagin entrat en
contacte amb les mateixes requereix un coneixement de la població que
sols es pot aconseguir fent test PCR a tota la població, el qual, encara,
no sembla possible.

En conseqüència,
PART DISPOSITIVA
Acordo ratificar les mesures de les autoritats sanitàries establertes en la
Resolució SLT/__/2020, de 14 de juliol, menys en relació al municipi de
Massalcoreig.
Les mesures ratificades restaran vigents per termini de quinze (15) dies,
sense perjudici d’ulteriors pròrrogues.
L’autoritat sol·licitant informarà setmanalment del desenvolupament de
la pandèmia i les propostes de correccions de les mesures que
s’autoritzen.
Notifiquis al sol·licitant, al Ministeri Fiscal i a Lletrat Jorge Culleré Lavilla.

La present resolució no es ferma i pot ser recorreguda en reforma, y
subsidiàriament en apel·lació en el termini de tres dies i de apel·lació
directe en el de cinc.
Ací ho acorda, mana i signa Ramon Salada Virgili, Jutge substitut del
Jutjat de Instrucció 2 de Lleida.

