COMUNICACIÓ TORN D’OFICI - COVID-19
Tramesa: Divendres, 27 de març de 2020

Benvolgut/da company/a:
En primer lloc us vull traslladar un missatge de felicitació i reconeixement des de la Junta de
Govern per la tasca que l’advocacia del torn d’ofici de Lleida està fent en l’assistència al detingut
i a la víctima de violència de gènere, als companys adscrits al Servei d’orientació Jurídica,
estrangeria, menors, i a tots aquells que us heu ofert voluntaris per mantenir actiu el
funcionament del Torn d’Ofici. En aquests moments complexos, considerem que esteu
contribuint de forma excel·lent a posar en valor el caràcter de servei públic. És un valor que
sempre hem volgut subratllar en el torn d’ofici i que, en definitiva, és aquell que les lleis li
atribueixen.
La Junta ha estat esperant un acord del TSJ respecte a l’ús de videoconferències que des de
diferents instàncies se’ns havia fet arribar com imminent al llarg de la setmana. Finalment això
no ha estat així i el TSJ ha validat algunes solucions que es proposaven des de diferents Jutjats
Degans. La realitat ens demostra que en cada lloc s’estan adoptant mesures diverses més o
menys consensuades. Al propi partit judicial de Lleida hem vist com els canvis de titulars dels
Jutjats de Guàrdia han comportat solucions diferents. El Col·legi sempre ha defensat i defensarà
una actuació coordinada i unitària de tots els partits, respectant això si les singularitats de cada
lloc. En la mesura que això no sigui possible, és necessari que el col·lectiu adopti una posició
clara i comú que traslladarem a les instàncies corresponents.
En aquest context, estem valorant una presa de decisió de la Junta per al pròxim dia 30 de març.
Ens consta que des del Ministerio de Justicia, administració que actualment coordina la prestació
del servei de torn d’ofici i assistència a les persones detingudes arreu de l’estat espanyol, s’han
fet provisió de material de protecció (mascaretes i guants) per a l’advocacia i personal de
l’Administració de justícia. Ens arriben notícies que probablement el material arribi a mitjans de
la setmana vinent.
La Junta no és massa partidària de defensar el sistema de videoconferències, atès que
l’Administració actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per a garantir l’adequat
exercici del dret a la defensa a través del mateix. Així doncs, entenem que, mentre disposem
dels mitjans de protecció adequats, el millor desenvolupament de la nostra tasca i servei,
requereix estar sempre al costat de la persona detinguda per tal de garantir i vetllar pels seus
drets.
Comprenem però que hi ha situacions personals que justifiquen sobradament que no es pugui
fer aquesta tasca de forma presencial. Pensem en situacions d’especial risc personal per
patologies prèvies, impossibilitat especial de desplaçament, etc.

Així doncs, us agraïren que abans del dia 28 de març a les 14 h, aquells de vosaltres que us
trobeu en alguna situació especial que us pugui impedir la prestació del servei de forma
presencial, ens ho comuniqueu. Evidentment, confiem en la vostra responsabilitat en la
resposta. Ha de quedar clar que si finalment mantenim la prestació presencial, ho haurà de ser
disposant del material de protecció i, en cas contrari la Junta traslladaria la impossibilitat de
prestar el servei.
Un cop disposem de tota aquesta informació, us comunicarem la nostra posició i el mode de
procedir que creiem convenient.
Agraïm novament la vostra professionalitat, disponibilitat i compromís alhora que us desitgem
sort i fortalesa per la vostra salut i la dels vostres familiars.
Cordialment,
ROGER MIR
Responsable CTO Col.legi de l’Advocacia de Lleida

