
 

COMUNICACIÓ - CARTA JUNTA DE GOVERN. QUOTES COL·LEGIALS 
Tramesa: Dimecres, 25 de març de 2020 

Benvolguts companys i companyes, 

El sotrac que el nostre col·lectiu i la nostra societat està vivint amb la crisi provocada pel COVID-
19 és d'una dimensió extraordinària. En primer lloc per la nostra salut i evidentment per 
l'impacte social i econòmic que tindrà en la professió i en la resta de sectors professionals i 
econòmics. 
 
Pel que fa referència a l'advocacia, crec que tots som conscients de les conseqüències que això 
té i tindrà en la nostra activitat i és per això que, passats uns primers dies d'intensitat i tensió 
especial, volen traslladar-vos un missatge amb la major serenor possible. 

Amb totes les nostres limitacions i amb major encert o desencert, la Junta ha intentat des d'un 
primer moment estar atenta a la situació i atendre les necessitats de tots els companys. 
 
Gairebé a les 24 h de la declaració de l'estat d'alarma el Col·legi va poder organitzar la continuïtat 
de les seves tasques tant a les oficines de Lleida com a les seves delegacions, amb mesures de 
teletreball. Els serveis del SOJ, SOM, TOAD, el SOJ penitenciari, mitjançant videoconferència a 
través del Col·legi, així com la resta de serveis col·legials, es continuen prestant amb normalitat 
dins l'emergència. La Junta vol agrair des d'aquí el compromís i dedicació de les 13 persones que 
integren la plantilla i estan treballant pel Col·legi a tota la demarcació. 

Hem estat en contacte constant amb les comissaries dels Mossos d'Esquadra i els Jutjats per 
garantir, en la mesura del possible, la major seguretat en la tasca dels companys en les 
assistències i diligències judicials. Hem promogut i participem en la Comissió de Seguiment de 
l'Audiència Provincial i hem impulsat la presa de decisions de la Junta de Jutges, primer en la 
suspensió de terminis i vistes, i després en els acords en matèria de família referents a la guarda 
i custòdia i règim de visites durant el període de vigència de l'estat d'alarma. Estem fent un 
seguiment dels criteris de la resta de Jutjats dels partits que us comunicarem oportunament. 
Així mateix, estem fent un seguiment de les iniciatives i directrius que sorgeixen per a la 
realització d'actuacions policials i judicials mitjançant videoconferències. Hem impulsat gestions 
tant al CGAE com al Consell i Mutualitats, per a l'equiparació dels mutualistes als afiliats al RETA 
als efectes de les ajudes previstes per autònoms. Estem fent esforços per millorar la comunicació 
amb el col·legiat que aviat tindran reflex, no només en el correu electrònic i Twitter, sinó a la 
pàgina web i altres canals comunicatius que estem estudiant. Volem agrair la col·laboració que 
hem trobat en les autoritats judicials i policials que estem segurs treballen, almenys en l'àmbit 
local, amb la màxima disponibilitat i interès possible. 

Som conscients, però, que la crisi posa novament de manifest les limitacions del col·lectiu 
professional i les dificultats que encara tenim per obtenir la necessària atenció dels nostres 
governants i de l'Administració de justícia. És evident que tenim molta feina per fer i per fer-la 
millor. 
 
Conscients com som de la preocupació que les càrregues col·legials i la resta de càrregues 
econòmiques generen en el col·lectiu, la Junta, en sessió del proppassat 18 de març, va prendre 



 

un preacord en matèria de quotes tal com ja hem avançat en anteriors comunicats. No el fem 
públic fins ara, doncs al marge d'altres actuacions unilaterals que no compartim, la Junta sempre 
ha impulsat el desitjable consens del Consell de l'Advocacia Catalana, en aquesta i altres 
qüestions. 
 
Així doncs la decisió finalment adoptada per la Junta és la següent: 

- Acordar la suspensió del pagament de les quotes dels mesos d'abril i maig, ajornant el seu 
pagament de manera fraccionada al darrer trimestre de l'any 2020, sempre a reserva dels 
esdeveniments futurs. 

- La suspensió no afecta a la quota de la pòlissa de responsabilitat civil professional per raons 
òbvies, a reserva de les gestions de flexibilització que l'asseguradora pugui emprendre i a les que 
l'hem emplaçat a través del Consell. 

- Tampoc afecta a l'abonament de la quota del Fons Mutual, que avui més que mai esdevé una 
eina de solidaritat entre nosaltres, pel qual s'abona mensualment 15,59 €. 

- Es promouran actes formatius gratuïts durant la crisi i la resta de l'any 2020 tant a través del 
Consell com a nivell de la nostra demarcació. 

- Amb la finalitat d'afrontar amb la major solidesa possible les situacions que estan per arribar: 
contenció i/o suspensió de les subvencions als diferents grups col·legials i actes festius; 
contenció/i/o suspensió de desplaçaments i actes institucionals de la Junta de Govern i resta de 
membres de les comissions col·legials. 

Som conscients que aquestes mesures no seran aquelles que alguns de vosaltres espereu però 
treballem des del convenciment que, més que mai, cal que treballem des de la cooperació i la 
unitat per no perjudicar-nos a nosaltres mateixos. És hora d'enfortir el nostre col·lectiu per 
enfortir els nostres despatxos. Aquest és el nostre compromís al qual esperem servir amb el 
major encert possible. 

Finalment, la Junta recull la voluntat de tots nosaltres, fent palesa la nostra major expressió 
d'ànim a tots els companys i companyes i les seves famílies, que pateixen o patiran les 
conseqüències del Covid-19, desitjant-nos a tots la millor sort i coratge en aquesta greu crisi. 
 
Restem com sempre a la vostra disposició i us preguem que ens feu arribar tots els vostres 
suggeriments. 

 

LA JUNTA DE GOVERN 

 


