
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19. ASSISTÈNCIA a COMISSARIA per videoconferència 
Tramesa: Dissabte, 4 d’abril de 2020 

 
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS 

COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI. 
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ 

 

Benvolguts companys i companyes, 
  
Ja disposem d’un sistema de videoconferència per tal de dur a terme, de manera 
immediata, les assistències a comissaria dels Mossos d’Esquadra. Us adjuntem a aquest 
correu el manual d’utilització. Podeu consultar-lo en aquest enllaç. 
  
Si teniu al vostre abast els mitjans adients (ordinador amb micro i webcam o telèfon 
mòbil, si teniu a prop un ordinador on rebre els correus que us trametin), podreu fer les 
assistències al detingut per videoconferència des de casa vostra. Tot seguit us en 
detallem el funcionament: 
  

1. Rebrem la trucada d’avís d’assistència de la centraleta, i un cop acceptada, des 
de la comissaria de MMEE se'ns enviarà, al correu electrònic que haguem 
facilitat, un enllaç per tal de connectar-nos per videoconferència. Per aquest 
mitjà podrem fer l’entrevista amb el detingut/investigat prèvia a la declaració, la 
declaració i l’entrevista posterior. 

2. Un cop feta la declaració, des de la comissaria se'ns enviarà al correu electrònic 
el model N01 (declaració de drets) i l'acta de declaració del detingut/investigat, 
als efectes de que siguin signats pel lletrat/da. 

3. Aquesta signatures podrà realitzar electrònicament amb el carnet ACA, 
imprimint el document, fent la nostra rúbrica i retornant-lo per correu electrònic 
a la comissaria, o per qualsevol altre mitjà tècnic que ho permeti. 

4. Caldrà que es reculli expressament en l'acta de la declaració que el 
detingut/investigat ens autoritza a signar la butlleta d'assistència "per ordre", als 
efectes de poder obrir el corresponent expedient de justícia gratuïta i, accedir a 
la documentació econòmica del mateix. 

5. En tot cas, sempre serà decisió del lletrat fer l'assistència de forma presencial, si 
ho considera convenient, o bé mitjançant la videoconferència amb els 
condicionants que us exposem.  

 

Salutacions, 
 

LA COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI 

 

http://www.advocatslleida.org/
http://www.advocatslleida.org/documents/Videoconferencia_assistencies.pdf

