COMUNICAT JUNTA DE GOVERN. Resum reunió Comissió de Seguiment Provincial AP Lleida
Tramesa: Divendres, 29 de maig de 2020

Benvolgudes companyes i benvolguts company,
Us fem a mans un resum elaborat pel Degà del contingut essencial de la reunió mantinguda ahir
28-5-2010 per la Comissió de Seguiment Provincial. Les qüestions que es plantegen en aquesta
sessió fan essencialment referència al Partit Judicial de Lleida. El Col·legi farà gestions per tal de
resoldre aquests aspectes organitzatius a la resta del Partits Judicials. Us en informarem quan
sigui possible.
RESUM REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT PROVINCIAL AP LLEIDA
Assistents: Presidenta de l’AP Lucia Jimenez, Jutge Degà Eduardo Enrech, LAJ Coordinador Luis
González, Presidenta Col.legi Procuradors Macarena Ollé i Degà Col.legi Advocacia Jordi
Albareda. Excusa la seva assistència el Fiscal en Cap per motius d’agenda d’altres reunions
prèviament assenyalades.
1. Assenyalaments i vistes: reiterar que les vistes assenyalades el dia 4 de juny i següents
es celebraran amb normalitat. Algunes vistes que s’havien assenyalat en data anterior
amb previsió d’aixecament d’EA han quedat suspeses.
2. Vistes per les tardes: a Lleida només podem informar amb seguretat que el Jutjat núm.
8 farà les seves vistes per les tardes els mateixos dies que ara tenia assignats, és a dir,
dilluns, dimecres i divendres. L’horari serà de 15 a 18h.
3. Amb la finalitat de reduir l’aglomeració de persones als edificis i garantir la neteja de les
sales després de cada vista, es preveu un menor ritme d’assenyalaments. La freqüència
dels assenyalaments es farà respectant al màxim el temps de durada previst en cada
cas. És possible, especialment en els Jutjats Penals que, les vistes ja assenyalades abans
de l’EA s’hagin de reagendar els horaris per permetre esponjar la freqüència. En tot cas,
quan calgui reagendar, el Jutjat ho notificarà.
4. Declaracions persones investigades: amb la finalitat d’evitar el màxim possible la
circulació de persones per l’edifici, les declaracions de persones investigades per part
de tots els Jutjats de Instrucció, es concentraran en una sala.
5. La Secció 1a de la AP Lleida, en vistes de llarga durada, ha adoptat la pràctica de citar a
les persones que hi hagin de intervindré en les franges horàries que estigui prevista la
seva intervenció. Les declaracions de membres dels cossos policials i altres institucions
públiques es duran a termes preferentment mitjançant videoconferència des de les
Comissaries de Policia. Las resta de testimonis i perits declararan preferentment de
forma presencial.
6. Vistes telemàtiques: a l’espera de que els equipaments de les sales de vistes estiguin
lletós i en funcionament, hi ha una disposició majoritària per part dels òrgans judicials
del Partit de Lleida, de celebrar actes de forma telemàtica sense necessitat que els
professionals estiguin presents a la sala de vistes. Es preveu una adopció progressiva
d’aquesta eina i especialment centrades en actes en què només intervinguin els
professionals (audiències prèvies en l’ordre civil) o judicis amb un escàs volum de prova.
7. Habilitació dels dies 11 a 31 d’agost. Al partit judicial de Lleida hi ha un consens total de
concentrar les vacances al mes d’agost limitant l’habilitació als assumptes urgents,
seguint les recomanacions del CGPJ. Aquesta recomanació es reiterarà a tots els partits
judicials de la província.

8. Adjuntem mapa sobre les sales de vistes distribuïdes per a cada jutjat del Partit Judicial
de Lleida. Consultar aquí.
Restem com sempre a la vostra disposició.
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