
 
 

COMUNICAT ALS/LES LLETRATS/DES I EN CONCRET ALS ADSCRITS AL 
TORN D’OFICI PENAL: ESPECIAL GUÀRDIES 

 
 
Comuniquem a tots els lletrats i lletrades i concretament als que es troben inscrits al 
Torn d’Ofici Penal, que, 
 
Atès que a les assistències dels lletrats a les diferents comissaries i jutjats del partit 
judicial de Terrassa i Rubí, no es poden garantir les mesures de protecció sanitàries 
necessàries per prevenir el contagi de COVID-19, en base a les recomanacions del Servei 
Català de la Salut, la Junta de Govern acorda que les ASSISTÈNCIES  DELS LLETRATS NO 
SERAN PRESENCIALS NI A LES COMISSARIES NI ALS JUTJATS. 
 
En efecte, l’art. 520.2 c) preveu la possibilitat de facilitar a la persona detinguda que es 
comuniqui amb la seva assistència lletrada per telèfon o per mitjà de videoconferència. 
 
En aquest mateix sentit, l’art. 229.3 LOPJ preveu que vàries actuacions judicials podran realitzar-
se a través de videoconferència o un altre sistema similar que permeti la comunicació 
bidireccional i simultània de la imatge i el so i la interacció visual, auditiva i verbal entre dues 
persones o grups de persones geogràficament distants, assegurant en tot cas la possibilitat de 
contradicció de les parts i la salvaguarda de el dret de defensa. 
 
Els arts. 325 i 731 bis LECrim permeten la intervenció en el procediment d'investigats, encausats 
o testimonis a través d'aquests sistemes telemàtics per raons d'utilitat, seguretat o ordre 
públic. 

 
En base a la situació d’excepcionalitat i atenent al nostre ordenament jurídic i per tal 
d’assegurar la prestació del servei públic i la protecció de la salut dels lletrats i durant la 
vigència de l’estat d’alarma tots els Lletrats i Lletrades han de seguir les següents 
especificacions: 
 
 

1. L’assistència a comissaria es farà per telèfon (entrevista prèvia i posterior 
declaració.) 

  
 El Lletrat/da haurà de signar les declaracions en format PDF mitjançant 
 signatura digital amb el carnet ACA. Caldrà que s’instal·lin el lector de l ACA 
per la signatura digital. 
 
 Així mateix, recomanem a tots els/les lletrats/des que es descarreguin i  tinguin 
a punt l´aplicació de videoconferència Jitsi Meet per si s’escau la  seva 
utilització els pròxims dies. 
 



2. L’assistència al Jutjat de Guàrdia i al Jutjat de VIDO es farà per sistema de 
videoconferència.  

  
 Recomanem que us poseu prèviament en contacte amb el Jutjat per tal  que us 
indiquin quin sistema de videoconferència s’utilitzarà i altres  especificacions.  

 El Jutjat haurà d’enviar l’atestat i totes les actuacions judicials mitjançant 
 arxiu PDF al correu electrònic del lletrat/da.  
  

 El/La lletrat/da haurà de signar les declaracions i la resta d’actuacions 
 judicials en l’arxiu PDF que li hagi enviat el Jutjat mitjançant signatura  digital 
amb el carnet ACA. Caldrà que els lletrats s’instal·lin el lector  de l’ACA per la 
signatura digital. 
 
3. En cas de dubtes en relació a la signatura a través de l’ACA o en referència a les 

aplicacions de videoconferència, contacteu amb la Biblioteca de l’lCATER. 
 
 
  
Per aquells casos en els que, el Jutjat de guàrdia o Comissaria requereixi la presència 
física dels lletrats/des PODEU NEGAR-VOS A REALITZAR L’ASSISTÈNCIA DE MANERA 
PRESENCIAL i, per tal de garantir en tot moment l’emparament col·legial i fer respectar 
el dret de tots els/les lletrats/des a preservar la seva salut i la de tots els intervinents i 
la seva integritat física en l’exercici de les seves funcions de guàrdia, posem a la vostra 
disposició els telèfons del Sr. Jaume Sales (609308039), la Sra. Susanna Vilaseca 
(650294139) i Sr. Toni Ordoño (635603164), per tal que COMUNIQUEU AQUEST FET. 
 
Estarem pendents de qualsevol informació que s’actualitzi al respecte per informar-vos. 
 
 

 
LA JUNTA DE GOVERN 
24/03/2020 


