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Lleida, a disset 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 17 de juliol. 
 
Segon.- Per Provisió de data d’avui s’ha donat trasllat al Ministeri Fiscal per 
al·legacions. 
 
Tercer.- El Ministeri Fiscal, per escrit de data d’avui, ha informat no 
oposant-se a la ratificació judicial de les mesures acordades per la 
Resolució SLT/ /2020, de 17 de juliol per la qual s’adopten mesures 
especials en matèria de Salud pública per la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de covid-19 als Municipis de la Comarca de la Noguera 
y a determinats Municipis de la comarca del Segrià i, concretament, 
d’aplicació a Els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, 
Alguaire, Almacelles, Almatret, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, 
Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, Llardecans, 
Massalcoreig, Maials, Montoliu de Lleida, La Portella, Puigverd de Lleida, 
Rosselló, Sarroca de Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, 
Torre-serona, Vilanova del Segrià, Vilanova de la Barca i a les EMD de Sucs 
i Raïmat, dependents del municipi de Lleida. 
 
Alhora, s’oposa a la ratificació de la mesura numero cinc (5), relativa a 
reunions i/o trobades de caràcter familiar i social per considerar que 
l’Administració sol·licitant no te recolzament legal per acordar-la, llevat 
es limiti a persones amb símptomes de Covid, aïllades o en quarantena 
per qualsevol motiu. 



 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- 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, en relació amb l’art. 8,6 
LJCA. 
 
Segon.- 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 17 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, amb les excepcions que es 
diran, 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, amb les excepcions que es 
diran, 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. 
 
Cal distingir, però, aquelles mesures com les contingudes en el Punt 2, que 
son recomanacions i sobre les quals no s’escau ratificació, de les mesures 
que estableixen limitacions i obligacions, a les quals es refereixen el 
següents paràgrafs. 
 
Siguin recomanacions, siguin limitacions u obligacions, el mínim seny 
aconsella respectar-les i adequar l’activitat personal per tal de respectar-
les i ajudar a controlar el risc de contagis i 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. 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 
o les acordades el passat dimecres i relatives a altres municipis de la 
Comarca del segrià 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 recomanacions 
relatives a desplaçaments i limitacions d’activitats 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 17 de juliol, son 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. 
 
Tercer.- Malgrat l’expressat, cal fer excepció en relació al Punt 4.- 
Empreses de serveis i comerç minorista.  
 
Amb respecte al Principi de Proporcionalitat, cal adequar la limitació a 
l’establert en el punt vuit (8) Activitats d’hoteleria i restauració, dons en 
aquest es limita l’aforament a l’interior dels establiments al 50% de 
l’autoritzat, essent que no s’identifica cap factor de risc superior en el 
comerç que en la hoteleria i restauració. En tot cas, recordar que, 
d’acord amb la Resolució, les limitacions establertes en aquest punt ho 
son en “la mesura que sigui possible”. 
 
Quart.- 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 es ratifiquen; 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. 
 
Cinquè.- En relació als municipis de la Comarca de la Noguera que reben 
servei dels EAP d’Artesa de Segre i Ponts, 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 resulten dos contagis en 
cada EAP des de el dia 9 de juliol. Donada aquesta baixa incidència, 
malgrat els nombrosos test PCR duts a terme, es considera que les finalitats 
preteses poden assolir-se amb mesures menys restrictives i amb afectació, 
únicament, a les persones contagiades i els seus contactes i, això amb 
respecte als Principis de Proporcionalitat i Subsidiarietat. 
 
El mateix respecte del Municipis de Massalcoreig, Gimenells, Sarroca de 
Lleida, Artesa de Lleida i Benavent de Segrià, amb una afectació similar 
als anteriors, pels qual no es s’adopta cap mesura com les que es 
ratifiquen; mesures que, en aquests casos, son desproporcionades.  
 
Sisè.- 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, son 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. 
 
Finalitzar reiterant que, siguin recomanacions, siguin limitacions u 
obligacions, fins i tot les que no es ratifiquen, mes en enllà del Dret, el seny 
i la prudència aconsellen respectar les mesures, adequant l’activitat 
personal per tal d’ajudar a controlar el risc de contagis i la pandèmia. 
 
En conseqüència, 
 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Acordo ratificar les mesures de les autoritats sanitàries establertes en la 
Resolució SLT/__/2020, de 17 de juliol, menys en relació als municipis de la 
Comarca de la Noguera que reben servei dels EAP d’Artesa de Segre i 



Ponts i al següents Municipis del Segrià: Massalcoreig, Gimenells, Sarroca 
de Lleida, Artesa de Lleida i Benavent de Segrià. 
 
En relació al Punt 4.- Empreses de serveis i comerç minorista, no es ratifica 
la mesura establerta i es limita l’aforament del comerç al 50% de 
l’autoritzat. 
 
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 i al Ministeri Fiscal. 
 
La present resolució no es ferma i pot ser recorreguda en apel·lació 
d’acord amb el que disposa l’art. 80 en relació a l’art. 8.6 LJCA. 
 
Ací ho acorda, mana i signa Ramon Salada Virgili, Jutge substitut del 
Jutjat de Instrucció 2 de Lleida. 
 
 
 

 


