COMUNICAT JUNTA DE GOVERN. Inici activitat judicial, demà 4 de juny
Dimecres, 3 de juny de 2020
Benvolgudes companyes i benvolguts company,
Com ja sabeu demà 4 de juny s’obre una nova fase en l’activitat presencial als Jutjats amb
celebracions de vistes i actes judicials i aixecament de suspensió de terminis.
Us recordem que per accedir als edificis judicials caldrà portar mascareta. Només per casos
d’urgència i d’impossible obtenció per medis propis, hem proveït de mascaretes per als
companys a tots els accessos als edificis judicials. En el cas de Lleida, la mascareta s’haurà de
recollir a l’oficina de la Pl. Sant Joan. Us preguem corresponsabilitat i mesura en aquest punt.
Recomanem que aneu a l’edifici amb temps suficient i amb un mínim de 15 minuts a l’hora de
inici prevista per no veure’ns sorpresos per cues als accessos.
Recordem l’acord de la Presidència de la Audiència de Lleida (enllaç) que demana no compartir
bolígrafs i fer ús del propi.
Les tradicionals portes d’accés, seguiran obertes. A l’edifici del Canyeret es recomana que la
porta del Jutjat de Guàrdia només sigui utilitzada per accedir a la Guàrdia i als Jutjats Penals
ubicats en aquella banda de l’edifici.
Els ciutadans podran accedir als jutjats amb cita prèvia que hauran de demanar als òrgans
judicials en qüestió. Us recordem l’enllaç del directori (Dep. Justícia i Poder Judicial). Cas que el
ciutadà disposi d’una citació, emplaçament o requeriment no caldrà demanar cita prèvia si bé
l’haurà d’exhibir a la porta. Per accedir als serveis del SOJ i SOM hem habilitat un servei propi
per comunicar la cita als ciutadans que prèviament l’hagin demanat.
Mereix especial atenció l’accés de testimonis o perits que no hagin estat prèviament citats. En
aquest cas l’única opció que ara per ara se’ns planteja des del TSJ és que l’advocat demani cita
per aquelles persones a través del correu corporatiu de cada Jutjat (Dep. Justícia i Poder
Judicial). El Jutjat enviarà la cita a l’advocat que ho demani i aquest l’haurà de fer arribar a la
persona interessada. Aquesta cita és una qüestió estrictament governativa per passar el control
d’accés, sense que calgui demanar processalment una cèdula de citació. La decisió conveniència,
possibilitat i oportunitat de demanar una cèdula de citació correspon al professional que ho
vulgui fer. Entenem però que aquesta és una qüestió que es podria solucionar d’altres maneres
i seguirem en la línia de demanar-ho en el ben entès que això no afecti la seguretat sanitària de
les persones que accedeixin als edificis.
Seguirem atents a les incidències que ens pugueu plantejar a través del mail
covid19@advocatslleida.org.
Continuem al vostre servei.
LA JUNTA DE GOVERN

