NOTA CONJUNTA DE COL.LEGI DE PROCURADORS I COL.LEGI D EL'ADVOCACIA DE LLEIDA

Sr. Secretari Coordinador Provincial de Lleida

L'entrada en vigor del seu acord de data 3 de juny en relació a la presentació de cópies
d'escrits iniciadors de demandes i altres escrits, en els seus pocs dies de vigéncia ha generat
una situació de confusió i dificultats d'execució considerable que creiem mereixen la seva
reconsideració i adequació.
En particular, ens referim a l'establiment de limitacions horáries en les oficines de Deganat per

a la presentació de cópies, que en principi vam poder superar el passat divendres peró que
avui dilluns s'ha tornat a restablir i, per altra banda, a la necessitat de presentar cópies al
Deganat en lloc de fer-ho a l'oficina judicial de destí.
L'establiment de limitació horária, provoca una acumulació sobtada de documentació per part
de l'oficina de Deganat que genera dificultats de gestió importants, en especial, pel que fa al

control de la documentació i bloqueja tant l'oficina de Deganat com les oficines dels nostres
respectius col.legis professionals. En el cas del col.legi de l'advocacia subratllem que aquesta
no es una tasca que ens estigui encomanada per llei i els nostres processos de gestió i
estructura de personal ni está prevista ni articulada per aquestes funcions incrementat de
manera innecessária la nostra cárrega de treball, a banda de l'assumpció de responsabilitats
que no s'ajusten a la nostra funció.
Per altra banda, considerant que demá dia 9 de juny, l'administració de justícia entra en fase 3

amb una presencialitat de personal del

'J"00%,

la limitació horária no te cap mena

de

justificació. En termes de protecció sanitária, entenem que les mesures de protecció es veuen
sobradament satisfetes amb un aforament máxim i simultani de 2 professionals dins l'oficina i
l'adopció de mesures individuals i de distáncia.

Mereix especial atenció el cas de la Jurisdicció social en la que normalment els advocats
compleixen la funció de representació processal. Es tracta a demés d'una de les jurisdiccions
en les que es preveu un major impacte de nous processos com a conseqüéncia de la crisis del
Covid-19. En aquest cas, considerem que caldria retornar a la práctica habitual de que els
advocats presentin les cdpies directament a l'oficina de destí amb la qual cosa es
descongestionaria el Deganat i es facilita la tasca dels professionals.
Comprenem que en situacions excepcionals cal el compromís de tots per solucionar les
necessitats d'interés general si bé, en la situació present, l'establiment de llibertat horária a
l'oficina de Deganat, amb mesures d'aforament máxim i presentació de cópies directament als
Jutjats socíals, solucionarien prou satisfactóriament les necessitats i interessos en joc.

Així doncs creiem necessari canvis en l'acord en aquella direcció i restem a la seva disposició
per ampliar la present i intercanviar les nostres respectives posicíons.
Lleida 8 de juny 2020-06-08
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