COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19. IMPORTANT: Apoderaments, accés seu judicial i
presentació documentació
Tramesa: Dijous, 4 de juny de 2020
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS
COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI.
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ
Companyes i companys,
Us fem arribar les següents informacions que poden ser del vostre interès:
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL. IMPORTANT Us adjuntem l’acord de la Secretaria de
Coordinació Provincial de Lleida sobre criteris organitzatius en relació al registre
d’apoderaments judicials, atenció al públic i professionals des de les oficines judicials i el
lliurament i recepció de còpies presentades per ejcat als ordres civil, social i contenciós
administratiu. Consulteu-lo en aquest enllaç.
Respecte al punt primer sobre l’atorgament d’apoderaments, us adjuntem l’enllaç on els haureu
de realitzar des dels vostres despatxos.
Pel que fa a la presentació de còpies en els procediments on s’actuï sense procurador, civils,
socials o contenciós administratius, el Col·legi ha articulat el següent procediment de
funcionament:
Quan procedeixi, els advocats presenten a l’oficina del Canyeret (horari: de 8 a 15 h) l’original i
una còpia que es trametrà al Deganat. S’haurà d’aportar també dues còpies de la primera pàgina
de l’escrit que es segellarà, una serà per la persona presentadora i l’altra quedarà en poder del
Col·legi.
Els documents es lliuraran al Deganat cada dia a les 11.00 h.
Els documents que es presentin amb posterioritat a aquesta hora, quedaran per la tramesa del
dia següent, excepte els urgents que es podran presentar i es portaran a les 14.30 h.
El Deganat retornarà el dia següent les còpies segellades de les demandes del dia anterior, i
quedaran en dipòsit, lliurant-se als advocats quan compareguin per recollir-les, moment en el
que signaran fent constar la data de lliurament. Es conservarà al Col·legi, per constància, aquest
document signat.
- REPRESA ACTIVITAT CENTRE PENITENCIARI. Us adjuntem la comunicació del Centre
Penitenciari de Ponent sobre el Pla d’acció i les mesures de transició post confinament, així com
per la represa de les visites d’advocats i SOJ. Consultar aquí.
- CGAE. Us adjuntem la següent documentació que ens ha facilitat el CGAE:
•
•

Guia per la protecció de l’advocacia Espanyola davant la COVID – 19
Pla de tornada a la feia a les oficines del CGAE
PODEU CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ MITJANÇANT

L’APLICACIÓ QUE HEM POSAT AL VOSTRE SERVEI
DESCARREGUEU-VOS L’ATTRIL ALS VOSTRES DISPOSITIUS (Guia)
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu covid19@advocatslleida.org.
Continuem al vostre servei.
LA JUNTA DE GOVERN

