COMUNICACIÓ TORN D’OFICI – MATERIAL DE PROTECCIÓ
Tramesa: Dilluns, 20 d’abril de 2020
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS
COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI.
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ

ACLARIMENTS A LA COMUNICACIÓ ENVIADA AQUEST MATÍ RESPECTE A LA DISTRIBUCIÓ DEL
MATERIAL DE PROTECCIÓ
Benvolgut/da company/a,
Per tal de garantir la disponibilitat de material a tots aquells companys que tinguin assistències
tant a Comissaria com al jutjat en els propers dies, només es repartirà mascareta a aquells
companys que estiguin de guàrdia en els 7 dies posteriors a la seva sol·licitud o justifiquin
haver de dur a terme actuacions policials o judicials que precisin una actuació presencial.
De la mateixa manera trobareu els guants tant a les comissaries MMEE com al Jutjat de guàrdia,
podent-lo emprar durant la pròpia actuació. De la mateixa forma també trobareu una ampolla
de gel hidroalcohòlic a la vostra disposició en aquestes dependències.
___________________________________________
Benvolgut/da company/a,
Mitjançant la present comuniquem que s’ha rebut a la seu col·legial part del material de
protecció que es va sol·licitar per tal de poder dur a terme les assistències a detinguts i
investigats tant en seu policial com judicial, disposant així l’ICALL de gel hidroalcohòlic, un
nombre limitat de guants i un nombre limitat de mascaretes, les quals seran repartides a partir
de demà DIMARTS, 21 d’abril a totes les seus col·legials (depenent la recepció dels serveis de
missatgeria).
A tal efecte els companys que hagueu d’assistir a comissaria o al Jutjat podreu recollir el material
de protecció a:
LLEIDA: seu Col·legial Plaça Sant Joan de dilluns a divendres de 9.30 a 10.30 hores, amb cita
prèvia.
BALAGUER: el material es posarà a disposició dels companys tant en dependències policials com
judicials.
CERVERA: us podeu posar en contacte amb el company Antoni Xuclà Comas.
LA SEU: us podreu posar en contacte amb la Julia Garcia Visier.
SOLSONA: us podreu posar en contacte amb el company Rossend Mujal Alsina.
TREMP: us podreu posar en contacte amb la companya Marisa Llimiñana Montanuy.
VIELHA: us podreu posar en contacte amb la companya Montse Cardet Latorre.
Com ja hem indicat, el material rebut està conformat per un nombre limitat d'unitats, de manera
que preguem un ús responsable i sempre destinat a l'assistència d'actuacions policials i judicials.
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.

Una abraçada,
Roger Mir Sarrablo
Comissió Torn d'Ofici

