COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dissabte, 9 maig 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 podem ser del vostre interès:
- PLA DE DESESCALADA JUDICIAL. Us adjuntem l’Ordre JUS/394/2020 del Ministeri de Justícia
de data 8 de maig, publicada al BOE d’avui, que preveu les mesures de protecció sanitària en
òrgans judicials, i estableix el Pla de Desescalada, en 4 fases. Podeu consultar-la aquí.
La fase 1 comença el proper dia 12 de maig. A partir d’aquí preveu un avanç de fases en termini
de setmanes que, en aquest moment són indicatives, i que per tant no permeten establir dates
fixes. La lectura literal del Pla genera alguns dubtes, i en aquest moment només en podem
extreure la certesa que la reactivació dels terminis processals començaria el dia 2 de juny. És a
dir 2 setmanes després de l’inici de la fase 2, indicativament prevista pel dia 19 de maig. Es tracta
però de dates aproximades doncs, com veureu, l’Ordre Ministerial deixa la porta oberta a
possibles canvis en funció de l’evolució general, i afegim nosaltres, la disponibilitat dels mitjans
de protecció col·lectius i individuals necessaris.
Per altra banda, el CGPJ ha anunciat que en la sessió de la seva Comissió Permanent del proper
dia 11 de maig, aprovarà unes “Recomanacions i Orientacions que serveixen per a fixar criteri
en la represa de l’activitat judicial”, la qual cosa ens podrà donar altres claus de lectura sobre
l’evolució de la reactivació.
Respecte de les mesures sanitàries, la Junta està adoptant prevencions en allò que pugui afectar
l’accés de professionals als edificis judicials i què oportunament us anirem traslladant.
Us adjuntem també en aquest link un pla que visualitza de manera aproximada el que es
preveu, en el ben entès que es tracta d’una simulació amb les dades de què disposem a data
d’avui.
Lamentem no poder-vos donar cap seguretat, probablement el dilluns, per bé o per mal, podrem
ampliar-vos la informació.
Insistim malgrat tot, en desitjar-vos bon cap de setmana, i bona Festa Major.
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

