COMUNICACIÓ CONJUNTA
Il·ltre. COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA i Il·ltre. COL·LEGI DE PROCURADORS
DELS TRIBUNALS DE LLEIDA
Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
En aquests moments de dificultats tant personals com professionals que estem vivint, i la
diversitats de comunicacions i remors que rebem, ens veiem en la necessitat de fer-vos arribar
la present comunicació per afavorir la correcta aplicació i posada en funcionament de l’última
resolució dictada pel Ministro de Justicia, de 13 d’abril de 2020, por la que se adapta la
prestación del servicio público de justicia al RD 487/2020 de 10 d’abril.
Aquesta resolució ha recollit les propostes del Col·legi de l’Advocacia i del Col·legi de
Procuradors de Lleida i província, així com molts altres col·legis professionals, en que es
demanava s’acceptés la possibilitat de poder presentar escrits malgrat la suspensió de terminis
derivats de l’actual Estat d’Alarma, i amb l’objectiu d’estalviar els possibles col·lapses que es
pugues derivar d’un excés d’escrits i demandes en els despatxos professionals a presentar el dia
en què s’acordi finalment l’aixecament de l’actual suspensió.
Per aquest motiu i amb l’entrada en vigor el proper dimecres quinze d’abril de l’esmentada
resolució es podrà procedir a la presentació d’escrits de tràmit, i escrits que tinguin un termini
de venciment.
També es podrà procedir a la presentació d’escrits iniciadors del procediment del que es portarà
a terme el seu registre i repartiment, així com la seva tramitació conforme a les normes
processals aplicables fins al moment processal del que se’n derivi l’apertura d’un termini o
venciment.
De la mateixa manera, es podran tramitar aquells escrits del que no se’n derivin un termini, els
quals, com els anteriors estan en suspens pel RD 463/2020.
Es demana per tot això, en aplicació de les bones regles d’actuació professional i deontològiques,
i per tal d’evitar una saturació del sistema LEXNET i TTA GENCAT es procedeixi a realitzar una
presentació ponderada i moderada d’escrits i demandes que permeti fer viable el seu
repartiment, segons estableix la Resolució de 13 d’abril de 2020. Adjuntem els Acords de la
Secretaria de Coordinació Provincial de Lleida, en relació a la represa de la presentació d’escrits,
i els serveis a prestar-se per part dels jutjats:
• Acord SCPL Lleida modificació serveis mínims LAJ
• Acord SCPL Lleida modificació serveis mínims funcionaris
Cordialment,
Junta Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Junta Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Lleida

