
 

COMUNICAT JUNTA DE GOVERN. Presentació de còpies de demandes i altres escrits 
Dilluns, 8 de juny de 2020 

 
Benvolgudes companyes i benvolguts company, 
 
L'entrada en vigor el passat 4 de juny de l'acord del Secretari Coordinador Provincial sobre la 
presentació de còpies de demandes i altres escrits, en els seus dos dies de vigència, ha generat 
una situació de conflictivitat i confusió important.  
 
Considerem que l'actual situació en la què l'Administració de Justícia passarà demà dia 9 de juny 
a la fase 3, amb la plena presencialitat del personal, i la progressiva desescalada de la pandèmia 
en la què Lleida ha passat a fase 2 en el dia d'avui mereix una reconsideració de l'acord que 
hauria de comportar una eliminació de la limitació horària de presentacions a Deganat.  
 
Per altra banda, el nostre Col·legi està disposat a assumir solucions d'emergència a situacions 
que ho mereixin però sembla que, en aquest moment, no te justificació que les nostres oficines 
vegin agreujada la seva càrrega de treball habitual amb una possible merma de l'atenció 
ciutadana que per llei tenim encomanada i un relaxament en les mesures de protecció sanitària 
que la pròpia Administració ens obliga a adoptar.  
 
Per aquest motiu i de comú acord amb el Col·legi de Procuradors, hem preparat un escrit 
demanant un canvi dels acords i l'adopció d'altres mesures, en especial, pel que fa a la jurisdicció 
social, demanem que la presentació de còpies es faci directament a l'oficina judicial de destí com 
es feia abans de la declaració de l'estat d’alarma.  
 
Mentre l'acord estigui en vigor, tenim la responsabilitat d'aplicar-lo, malgrat estem duent a 
terme les gestions necessàries per al seu canvi i millora. 
 
Us mantindrem informats 
 
Seguirem atents a les incidències que ens pugueu plantejar a través del mail 
covid19@advocatslleida.org. 
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
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