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CIRCULAR INFORMATIVA  

Sistema de cita prèvia als professionals i ciutadans davant de les UPAD Socials de 

Girona  

L’art. 23.2 del Reial Decret 16/2020 disposa que en aquells supòsits en què sigui 

imprescindible personar-se a la seu judicial, serà necessari obtenir prèviament la 

corresponent cita. 

En els Jutjats Socials de Girona encara no està implementat el sistema de gestió 

processal e-justícia ni l’expedient judicial electrònic, el que comporta que els 

expedients judicials es tramitin íntegrament en paper. Per aquest raó es necessari 

articular un sistema de cita prèvia  per  organitzar tant la recollida d’expedients com 

l’accés a les actuacions per: 

• La formalització de recursos de conformitat al que disposa l’art. 195 LRJS i atès 

que aquests jutjats no disposen dels mitjans necessaris per l’accés telemàtic a 

les actuacions 

• La consulta de les actuacions per part tant dels professionals com dels 

ciutadans que compareguin per si mateixos tal com permet l’art. 18 LRJS.  

Atesa la situació exposada s’ha resolt que la cita prèvia s’ha de sol·licitar mitjançant un 

correu electrònic a la direcció  institucional de la UPAD corresponent per la persona 

interessada o el professional amb representació processal o que consti designat . La 

cita prèvia es facilitarà pel mateix mitjà i amb un límit temporal de 15 minuts , essent 

la primera cita a les 9:00 hores i la última cita a les 13:00 hores. 

Així mateix i atenció a la situació sanitària actual, el sistema de cita prèvia s’articula 

amb una agenda única per les tres UPAD amb la finalitat d’evitar aglomeracions a la 

seu judicial. 

Per últim s’informa als sol·licitants que per accedir a la seu judicial i poder consultar els 

expedients és necessari portar mascareta i guants. 

Correu electrònic UPAD Social 1: upsd.social1.girona@xij.gencat.cat 

Correu electrònic UPAD Social 2: upsd.social2.girona@xij.gencat.cat 

Correu electrònic UPAD Social 3: upsd.social3.girona@xij.gencat.cat 

Girona, 29 de maig de 2020 


