SG/p
Ma JOSÉ PEÑACOBA PÉREZ, SECRETARIA DE GOVERN, en
substitució, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,
C E R T I F I C O : Que la Sala de Govern del tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en la sessió que va tenir lloc el 11 de maig de 2021, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:
VINT-I-CINC. Fora de l'ordre del dia, el ponent, el president, dona
compte a la Comissió de la Sala de Govern de la proposició d’acord següent,
en relació amb les diligències TS núm. 154/2020-P i 245/2015-P:
“En el BOE núm. 107, del passat 5 de maig de 2021, s'ha publicat el
Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en
l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, que s’han d’aplicar després que finalitzi
la vigència de l'estat d'alarma (00.00 hores del dia 9 de maig) declarat pel
Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma
per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Atès que en l’intrument normatiu esmentat no hi ha cap disposició
específica referida a les restriccions sanitàries (acord de la Comissió
Permanent del CGPJ de 8 d'octubre de 2020 sobre “actualización de la guía de
buenas prácticas y adopción de medidas de salud profesional para prevención
de contagios”) que es mantenen vigents en l'activitat ordinària de les seus
judicials, la Presidència del Tribunal Superior ha rebut diverses consultes,
procedents tant dels deganats com dels col·legis professionals, sobre
l'eventualitat del cessament o modificació d'algunes de les mesures
limitadores dels accessos, aforaments i ús de sales de vistes per part dels
òrgans judicials, o sobre la dispensa de l'obligació de portar toga.
Atès el que s'ha exposat, se sotmet a la Comissió, i aquesta acorda,
adreçar a totes les presidències de sala i d'audiències provincials, així com als
deganats de l'àmbit d'aquest Tribunal Superior, un recordatori sobre el
manteniment i la plena vigència del conjunt de mesures i restriccions
imposades a conseqüència de la crisi sanitària motivada per la COVID-19,
almenys fins al 20 de juny de 2021, en els termes previstos en els articles 14 i
següents de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que s’haurien de mantenir més enllà d'aquesta data si persistís la
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situació de crisi sanitària, segons el que estableix la disposisicó transitòria
segona de la Llei 3/2020 esmentada.
Feu la difusió disposada d’aquest aquest acord i informeu-ne també els
col·legis professionals d'advocats/ades i de procuradors/ores de Catalunya, a
través dels seus consells respectius.
Notifiqueu-ho al Departament de Justícia de la Generalitat i remeteu-ho
al Consell General del Poder Judicial als efectes corresponents ”.
Un cop sotmès a la seva consideració, la Sala aprova aquest acord per
unanimitat.
I PERQUÈ CONSTI, i en compliment del que s’ha acordat, expedeixo i
signo aquest certificat.
Barcelona, a data de la signatura electrònica

MARIA JOSE
PEÑACOBA
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