COMUNICAT JUNTA DE GOVERN. Protocol de conformitats amb Fiscalia
Dimecres, 3 de juny de 2020

Benvolgudes companyes i companys,
Abans de la situació d’estat d’alarma, vàrem mantenir diferents reunions amb la Fiscalia de
Lleida i la Presidència de l’Audiència Provincial de Lleida, de les que es varen assolir els següents
acords:
1. Impulsar el protocol de CONFORMITATS subscrit amb la Fiscalia de Lleida. A tal fi, a la pàgina
web del Col·legi hem publicat el nou formulari que cal emplenar per tal de demanar una
entrevista amb la Fiscalia (accedir formulari). Una vegada omplert, s’enviarà automàticament a
l’adreça de correu facilitada per la Fiscalia de Lleida, fiscalia.provincial.lleida@xij.gencat.cat,
amb còpia a l’adreça del Col·legi, conformitats@advocatslleida.org, per tal de poder intervenir
en qualsevol incidència que es pugui produir cas que la petició d'entrevista no tingui resposta i
a l’adreça que hagueu fet constar al formulari. Així mateix, per part del Col·legi s’ha designat al
company Santi Culleré Garcia, per intervenir en les incidències que es puguin produir, mitjançant
la remissió d’un e-mail a l’esmentada adreça del Col·legi conformitats@advocatslleida.org. Com
ja sabeu, l’article 801.2 LECRIM estableix la reducció automàtica de la pena en un 1/3 de la
condemna, quan hi hagi conformitat en els judicis ràpids, abans de dictar-se Interlocutòria
d’Apertura de Judici Oral.
2. Per tal d’evitar la situació de negociació en sala al moment de la vista davant els Jutjats Penals,
per part de la Presidència de l’Audiència Provincial de Lleida i el Deganat dels Jutjats de Lleida,
juntament amb els Jutjats del Penal i el Col·legi de l’Advocacia, s’ha acordat que si es produeix
una negociació en sala, el/la magistrat/da ha de sortir de la sala per tal de no tenir
coneixement de les negociacions existents entre les diferents parts, garantint així el principi
d’absoluta neutralitat i imparcialitat.
Abans de la situació de confinament havíem acordat una presentació amb la Presidenta de
l’Audiència Provincial de Lleida, María Lucía Jiménez Márquez, i el Fiscal en Cap de Lleida, Sr.
Juan Francisco Boné Pina, si bé no ha resultat possible realitzar-la. No obstant això, i per tal de
no demorar més la seva implementació, les mesures anunciades ja estan en vigor.
Salutacions cordials,

LA JUNTA DE GOVERN

