
 

COMUNICACIÓ JUNTA – REOBERTURA OFICINES COL·LEGIALS  
Tramesa: Dimarts, 2 de juny de 2020 

 
 
Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 
 

OFICINA PRINCIPAL, PL. SANT JOAN 
 
Us comuniquem que les oficines del Col·legi de tota la demarcació tornaran a estar obertes al 
públic, avui, dimarts, dia 2 de juny en l’horari habitual. La Junta ha aixecat l’ ERTO amb efectes 
del dia 1 de juny i tot el personal està incorporat de forma presencial al 100% en les franges 
horàries habituals, amb algunes excepcions a les què s’ha concedit autorització per teletreball 
en algunes hores per facilitar la conciliació familiar. 
 
La situació actual de la pandèmia de la Covid-19, ens obliga però a adoptar una sèrie de 
limitacions que necessiten la vostra col·laboració i que han estat elaborades a partir del Pla de 
contingència encomanat per la Junta. 
 
En primer lloc cal preveure un ús raonable de les instal·lacions i us recomanem que en els casos 
que la naturalesa de les gestions ho permetin, les feu telefònicament o per correu electrònic. 
 
Us recordem les adreces de correu electrònic segons serveis: 

- Registre general: col.legi@advocatslleida.org 
- Consultes sobre l’estat de tramitació expedients: maynes@advocatslleida.org; 
areadeontologia@advocatslleida.org 
- Fons Mutual i Mutualitats: pilar@advocatslleida.org 
- Consultes àrea econòmica: areaeconomica@advocatslleida.org 
- Consultes serveis telemàtics: montse@advocatslleida.org 
- Consultes en matèria de TOAD: torn-ofici@advocatslleida.org 
- Escrits a Deganat: deganat@advocatslleida.org 
- Correu corporatiu per a usos varis: mediaciofamiliar@advocatslleida.org; 
CEMICALL@advocatslleida.org; covid19@advocatslleida.org 
 

Us recordem els serveis que poden ser utilitzats telemàticament: 
 - Cens de lletrats: https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/ 
 - Passis a Centres Penitenciaris (amb certificat ACA):  
https://acceso.abogacia.es/cas/login?service=https%3a%2f%2fservicios.abogacia.es%2fpasese
g%2fprintPases.do 
 - Petició videoconferència amb Centres Penitenciaris (amb certificat ACA):  
https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP-ng/#? 
 - Servei assistència tècnica correu electrònic i tarja ACA:  
soporte.tecnico@redabogacia.org o per telèfon al 91 150 10 03 
 - Petició entrevista de conformitat amb Fiscalia de Lleida:  
http://www.advocatslleida.org/ca/node/12166 
 
Accés a les oficines: es tancarà l’accés des de la Pl. St. Joan 6 i només restarà obert l’accés des 
de Pl. Sant Joan núm. 8. 
 
Aforaments: hem establer els aforaments màxims per cada espai: 
 - Taulell i zona atenció públic: 3 persones 
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 - Despatxos petits: 4 persones 
 - Despatx gran (TA): 8 persones 
 - Sala d’actes/polivalent: 

Sala a (primera més petita): 8  
Sala b (videoconferències): 15 
Sala c (anterior EPJ): 9 

 
És important destacar que en cap cas es permetrà superar els aforaments màxims. No es 
permetrà serveis d’espera a les sales i/o zones comunes. Així doncs, quan les zones en qüestió 
estiguin a l’ocupació màxima permesa, aquelles persones que hi vulguin accedir hauran 
d’esperar fora de l’oficina. 
 
L’ús de les sales necessitarà sempre de reserva prèvia amb indicació de les persones que l’hagin 
d’utilitzar simultàniament, i durada prevista de la reunió. 
 
Mesures de protecció: 
 - Individuals: No es podrà accedir a les oficines col·legials sense mascareta. Hi haurà gel 
hidroalcohòlic a l’accés de l’oficina i a cada sala. 
 - Col·lectives: el taulell i els despatxos (tret de sala de juntes i d’actes) tindran instal·lades 
mampares. 
 - Totes les sales i espais d’ús públic disposaran de dipòsits per a la recollida del material 
individual de protecció. 
 
Neteja: 

- S’intensificarà el servei de neteja de les instal·lacions. 
- Sales: totes les sales disposaran de material de neteja. Les superfícies de les taules 

seran netejades per cada usuari a l’incorporar-se a la sala doncs considerem que és la manera 
més segura de garantir que es faci abans de ser utilitzada. 

- Material d’oficina: les sales no tindran dotació de bolígrafs ni paper. Es demana l’ús de 
material propi de cada usuari. 

 
Serveis de Vending: els serveis de cafeteria i aigua estaran fora de servei 
 
Biblioteca:  aforament màxim 6 persones 
 - La biblioteca: 4 (1 persona per taula) 
 - Servei ordinadors: 2 
 
La responsabilitat col·lectiva per evitar l’extensió de la pandèmia i facilitar-ne el control exigeix 
la responsabilitat individual de tots nosaltres. Us fem doncs una crida al respecte de les normes 
d’ús, comprensió en les limitacions i corresponsabilitat en el seu compliment. 
 
 

COMUNICAT REOBERTURA OFICINA EDIFICI CANYERET 
 
Us comuniquem que provisionalment hem invertit l’ús de les dues oficines que tenim obertes al 
Canyeret. 
Així, a l’actual sala de togues es duran a termes els serveis de SOJ i SOM mentre que l’atenció 
col·legial es durà a terme a l’altra sala que fins ara es destinava a aquells serveis. En la sala 
d’atenció col·legial l’aforament màxim és de 3 persones. Hi hem traslladat la fotocopiadora i un 
dels ordinadors per poder fer escrits urgents. En cap cas es permetrà superar l’aforament 



 

previst, raó per la qual, un cop arribat al màxim, els companys que hi vulguin accedir hauran 
d’esperar a l’exterior. 
Atès la necessitat de readaptació dels espais aquesta oficina no s’obrirà al públic fins el dijous, 
dia 4 de juny.  
 
 
En aquests enllaços podràs veure el comunicat obertura de les diferents oficines col·legials i la 
seva normativa d’ús: 
 

Delegació Balaguer 
Delegació Cervera 
Delegació La Seu d’Urgell  
Delegació Tremp 

 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
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