INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dimarts, 24 de març de 2020
Companyes i companys,
Us fem arribar en format resumit (creiem que serà menys farragós de llegir els que porteu el
correu al mòbil) les darreres novetats i incidències jurídiques en relació al COVID19
RESOLUCIÓ del Ministre de justícia sobre seguretat laboral de l'administració de justícia durant
la pandèmia covid-19 (consultar a aquest enllaç), i annex de mesures preventives a la pandèmia
per COVID 19 (enllaç)
PREGUNTES FREQUENTS, document elaborat per Registres de la Propietat d’Espanya, resol els
dubtes més generals en relació amb el COVID19 . Consulteu-lo aquí.
DOSSIER INFORMATIU GRATUÏT de Tirant Lo Blanc sobre el COVID-19, i les mesures fiscals per
fer front a l'impacte econòmic del COVID-19. Consulteu-la aquí.
FORMACIÓ VIRTUAL. Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies de confinament. :
•
•

•
•

•

Dimecres, 25/03/2020, a les 18:00h, ponència a càrrec del Sr. Rafel Díaz, amb el títol
“ERTOS en temps de coronavirus”.
Dimecres 25/03/2020, a les 11:00 hores, ponència a càrrec de la Sra. Carme Bestué,
amb el títol “Treballar amb intèrprets judicials: pautes per a una millora de la
comunicació i del dret de defensa”.
Divendres, 27/03/2020. a les 12:00 hores, ponència a càrrec de la Sra. Alícia Borràs,
amb el títol “Crea la teva pròpia web amb WORDPRESS”.
Dimarts, 31/03/2020, a les 18:00 hores, ponència a càrrec del Dr. Joaquim Carbonell,
amb el títol ““ La segona instància penal: els motius d'apel·lació i els tipus de sentència
estimatòria del recurs. Especial atenció al motiu d'apel·lació per error en l'apreciació de
la prova”.
Divendres, 03/04/2020, a les 12:00 hores, ponència a càrrec de la Sra. Anna Arnall,
amb el títol “Errors lingüístics en els estatuts de les societats”.

Enllaç web per accedir al Wbin CICAC

Continuem al vostre servei.
LA JUNTA DE GOVERN

COVID-19. INFORMACIÓ IMPORTANT
Tramesa: Dilluns, 23 de març de 2020
INFORMACIÓ IMPORTANT
Us trametem l’ACORD DE LA JUNTA DE JUTGES DE FAMILIA SOBRE RÈGIM DE VISITES DELS
MENORS. Podeu consultar-lo en el següent enllaç.
Estem pendents que la COMISSIÓ SEGUIMENT AP LLEIDA ens doni resposta als altres punts que
els vàrem traslladar:
1. a) possibilitat de realitzar les assistències per vídeo
2. b) en tant no sigui possible agrupar la declaració policial en seu judicial per minimitzar
trasllats d'advocats
3. c) reconsiderar la possibilitat de presentació d'escrits
4. e) establir un ordre per a tal que un cop aixecat l’estat d’alarma les notificacions no
s'acumulin generant un caos de assenyalaments i terminis.
Us informem també que sembla que de manera imminent el TSJ es pronunciarà per estendre
les assistències per vídeo de manera universal.
A nivell local és impossible disposar de mitjans per el teletreball dels funcionaris de
l'Administració de justícia. És un tema que depèn del Departament de Justícia. Hem instat el
Consell que adopti les mesures necessàries.
- OFICINES COL·LEGIALS. Tot i que físicament estan tancades, està operativa l’atenció telefònica
i per correu electrònic. Us demanem que les incidències les trameteu al correu
covid19@advocatslleida.org.
L'administració col·legial treballa amb normalitat dins l'excepcionalitat: s'estan entrant
justificants, es continuen tramitant expedients de justícia gratuïta, s’atén el SOJ telefònicament
i es continuen fent tasques administratives ordinàries sense notificacions en expedient d'acord
amb la normativa de suspensió de terminis. Es continuarà prestant servei de videoconferències
amb presons des de la seu col·legial prèvia cita.
- COMUNICATS I DOCUMENTACIO. Estem preparant la pàgina web del Col.legi per habilitar
espai d'informació, documentació constant i actualitzada, que sigui fàcil, intuïtiu i accessible.
- INFORMACIONS ADDICIONALS:
Afegim també la nota de servei de la fiscalia general de l’estat, en l’execució regim de visites en
supòsits competència del Jutjat de violència sobre la dona que podeu consultar aquí.

Informe advocacia de l’Estat: Qüestions interpretatives del RD 463/2020, el podeu consultar
aquí.
Informe advocacia de l’Estat sobre el moment en què perdi vigència la suspensió als efectes del
còmput de terminis, el podeu consultar aquí.
Informació del CGPJ sobre serveis essencials de la jurisdicció social, el podeu consultar aquí.
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CRISIS COVID-19
Tramesa: Divendres, 20 de març de 2020
Benvolgudes i benvolguts,
Us dirigim el darrer correu de la setmana per fer-vos avinent que continuem pendents de
solucionar totes les incidències que van sorgint, bàsicament en relació a la prestació del servei
de guàrdia. No cal dir-vos que ens feu arribar qualsevol qüestió que es plantegi. Es preveu que
entre dilluns i dimarts (més aviat dimarts), la Sala de Govern resoldrà sobre l’atenció als
detinguts per videoconferència.
Ens estem coordinant amb la resta de Col·legis per tal que tots actuem de manera homogènia, i
ens han informat que el CICAC està elaborant un document on es relacioni la normativa que ha
anat sorgint i que nosaltres us hem anat trametent. Tota aquesta a demés podreu consultar-la
al web del Col·legi evitant la dispersió dels missatges rebuts, en aquest enllaç podeu consultar
tots els comunicats que us hem tramès fins aquest moment. Us avancem, entre tant, la
informació tramesa pel Consejo, que podeu consultar en aquest enllaç.
Recordeu que el personal del Col·legi està treballant de manera telemàtica, i que us resoldran
tot allò que els consulteu. No oblideu que els ciberdelinqüents s’estan fent l’agost i us
aconsellem que prengueu totes les mesures al vostre abast per protegir-vos. Si voleu també des
del Col·legi us podem assessorar en aspectes informàtics.
Durant el cap de setmana, excepte en el cas que hi hagi alguna cosa urgent, no us trametrem
més correus. Us avancem però que durant el dia d'avui, hem suggerit a la comissió de seguiment
conjunta amb jutges i lletrats que s'adopti a la nostra circumscripció un criteri en relació amb el
règim de visites i custòdia compartida dels menors. Esperem que la Junta, mitjançant reunió

virtual decideixi el tractament que s'ha de donar a aquestes situacions. Si es així us ho
comunicarem immediatament.
Fem bondat i no sortim de casa. Com abans aturem la pandèmia, abans tornarem a la normalitat
dels nostres despatxos
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ACLARIMENT COMUNICAT OFICINA ESTRANGERIA (tramès el 160320)
Tramesa: Dijous, 19 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Us donem trasllat dels aclariments que des de l'Oficina d'estrangeria de Lleida ens han fet arribat
respecte a la nota informativa que us vam trametre el dilluns, 16 de març (nota que podeu
consultar en aquest enllaç):
Davant la situació d'urgència del dilluns passat varem enviar unes comunicacions en
relació als procediments d'estrangeria i la presentació de sol.licituds, documents, etc..
Aquest comunicat sembla que ha generat alguna confusió, possiblement per les nostres
pròpies urgències i dubtes. Disculpeu si ha estat així. Afegim el següent:
Solicitudes de autorizaciones (iniciales y renovaciones) presentadas con
posterioridad al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
En el caso de las solicitudes cuya tramitación corresponde a las Oficinas de Extranjería,
dichas solicitudes podrán ser presentadas a través de la plataforma de Mercurio. Si la
solicitud no pudiese ser presentada mediante dicha plataforma, se podrá presentar a
través del Registro Electrónico común de las Administraciones Públicas. La
presentación se podrá realizar en los términos establecidos en la Disposición Adicional
Octava del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, en lo que al sistema de legitimación y representación se
refiere, es decir:
- En solicitudes iniciales:
-Se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal de una
persona física o de una entidad sin personalidad jurídica, cuando se presenten

solicitudes, escritos o documentos autenticados electrónicamente utilizando para ello
los sistemas de firma electrónica u otros sistemas de firma electrónica avanzada
admitidos por la Administración General del Estado.
- Se entenderá cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la
presentación electrónica de documentos se realice de acuerdo con lo establecido
mediante Convenios de habilitación para la representación de terceros.
- Además, en solicitudes de modificación, prórroga o renovación de las autorizaciones
de residencia y de trabajo o estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no
laborales o servicios de voluntariado, se admitirá la presentación electrónica a partir de
fórmulas de representación voluntaria a través de actos jurídicos u otorgamientos
específicos
En esta clase de procedimientos, la suspensión de los plazos afecta a los derechos de
los extranjeros en lo que a la interposición de recursos se refiere.
Registro electrónico, :
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronic
oComun.html)

Atentament,
Mireia Pardell Cartes
Responsable de DDHH

COVID-19 I MESURES DE FLEXIBILITAT DE QUOTES COL·LEGIATS
Tramesa: Dijous, 19 de març de 2020
Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
En coherència amb allò que l'advocacia està demanant a l'Administració de l'Estat, amb relació
a mesures de flexibilització de les càrregues socials i tributàries en el context de la declaració de
l'estat d'alarma pel Covid19, la Junta de Govern, en contacte amb la resta dels Col·legis catalans,
està analitzant les possibilitats d'implantar mesures d'aquest tipus en el nostre Col·legi.

Tal com avancen les notícies respecte a l'evolució de la pandèmia, sembla clar que l’afectació
més gran en l'àmbit de la tresoreria i liquiditat dels nostres despatxos es pot produir en els
mesos vinents i en un context d'incertesa molt notable, raó per la qual hem de preveure mesures
que puguin incidir realment i eficaçment en aquell escenari.
En aquesta línia, la quota del mes de març que, en una situació de normalitat ja hagués estat
passada al cobrament, serà girada durant el dia de demà 20 de març. Això ens permetrà garantir
el manteniment dels serveis i la tresoreria del Col·legi per a decisions futures i, entenem que té
menys afectació per al col·legiat de la que ho tindria d'aquí uns mesos, quan puguin arribar les
veritables dificultats per a molts de nosaltres.
Amb tota probabilitat, el proper dilluns dia 23 us anunciarem les mesures de flexibilització que
la Junta aprovi per als mesos següents.
Som conscients que haurem d'afrontar moments de dificultats. La Junta no en restarà aliena i
intentarà adoptar les mesures més adequades que permetin mantindré el necessari equilibri
entre la situació econòmica dels professionals i del Col.legi.
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CRISIS COVID-19
Tramesa: Dimecres, 18 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Us continuem informant de les novetats que es van produint de manera constant. Tots estem
en moments de readaptació de la prestació dels nostres serveis i ens proposem ajudar-vos en
tot el que estigui al nostre abast.
RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del COVI19. Aprovat ahir pel Govern d’Espanya que podeu consultar en
aquest enllaç.
Com veureu hi ha moltes mesures que afecten la nostra tasca professional i recomanem el seu
estudi. Sens perjudici de la seva lectura més detinguda, us facilitem un quadre o índex de les
mesures que poden ser més rellevants amb caràcter genèric:

RD 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el RD 463/2020, de 14 de març, que
declarava l’estat d’alarma. Aprovat ahir pel Govern d’Espanya que podeu consultar en aquest
enllaç.
La modificació afecta essencialment a terminis d’algunes obligacions de caire tributari i de
seguretat social que NO queden afectades per la mesura de suspensió de terminis.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT AP LLEIDA. Atenent la nostra petició hem estat convocats a la reunió
de la Comissió de Seguiment constituïda a l’Audiència Provincial de Lleida amb presència de la
Presidència de l’Audiència, Fiscal en Cap, Jutge Degà i LAJ Coordinador. També hi participarà el
Col·legi de Procuradors. Us agraírem que durant el dia d’avui i demà dijous, ens feu arribar els
vostres suggeriments, dubtes o incidències diverses que considereu d’interès a l’e-mail
covid19@advocatslleida.org
FORMACIÓ CICAC. Amb motiu de l’estat actual de confinament que la ciutadania està patint,
com a iniciativa per pal·liar aquesta situació, us informem que el Ple de Deganes i Degans va
aprovar per unanimitat dur a terme la difusió gratuïta de les accions formatives que tenim
vigents en la plataforma formativa on-line del CICAC, en benefici de tota l’advocacia catalana,
fins el 30 d’abril de 2020.
Per aquest motiu, us fem a mans un catàleg de l’oferta formativa que teniu a la vostra disposició,
així com un manual d’instruccions necessàries per poder donar-vos d’alta a la plataforma i
accedir als diferents continguts i podeu accedir des d'aquest enllaç.

Així mateix, us avancem que el Consell de l’Advocacia Catalana té previst oferir
petites “píndoles” formatives gratuïtes on-line (del tipus webinar), sobre diferents matèries que
poden ser del vostre interès (ERTE, moratòria hipotecaria, etc), mitjançant el sistema del “Go to
Meeting”. En breu, us seguirem informant al respecte.
INCIDÈNCIES ASSISTÈNCIA DETINGUTS. Us recordem novament que totes les comissaries de
MMEE de la província disposen de guants per als lletrats. Cal demanar-los. Estem treballant
constantment per arbitrar noves i millors mesures de seguretat. Al Jutjat de Guàrdia de Lleida
hem dipositat guants a disposició dels Col·legiats i Col·legiades. Esperem poder implementar
aquesta mesura a la resta de Jutjats de la província avui mateix.
PRESENTACIO ESCRITS AL JUTJAT. Podeu veure en el següent enllaç nota de premsa del
CGPJ segons la qual, durant el període que duri l'estat d'alarma, només es podran presentar
escrits als Jutjats per aquells assumptes de tramitació urgent que no estan exempts de
suspensió. La presentació es farà sempre per Lexnet sense que en cap cas es permeti la
presentació d'escrits presencials.
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CRISIS COVID-19
Tramesa: Dimarts, 17 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Us continuem informant de les novetats que es va produint de manera constant. Tots estem en
moments de readaptació de la prestació dels nostres serveis i ens proposem ajudar-vos en tot
el que estigui al nostre abast.
HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA AL COL·LEGI SERÀ DE 9 A 13 HORES
D'entrada dir-vos que ha tingut una favorable acollida la petició del Col·legi de constituir una
taula de seguiment de la crisi, per tal de coordinar les actuacions en matèria entre d'altres
d'assistència al detingut, trasllats, declaracions en seu judicial, comunicacions d'incidències,
presentació d'escrits. Intentarem ser tinguts en compte en tot allò que afecta a l'exercici efectiu
de la professió, i assabentar-nos de primera mà d'allò que està succeint. La primera reunió es
convocarà en breu per part de la Presidència de l’Audiència.

NOTARIES. Pel que fa als serveis de les Notaries, us adjuntem la Instrucció de la DG de Seguretat
Jurídica i Fe Pública de 15 de març, sobre l'adopció de mesures que garanteixin l'adequada
prestació del Servei Públic Notarial, que podeu consultar en aquest enllaç.
REGISTRES. Segons les informacions que hem rebut, els Registres continuaran funcionant sense
cap restricció, sembla que es considera que la reducció de l’activitat notarial, comportarà
directament la reducció de l’activitat registral.
INSPECCIÓ DE TREBALL. Hem rebut una nota de la Inspecció que podeu consultar en aquest
enllaç.
PROCEDIMENT ERO. Adjuntem la Instrucció 02/2020, sobre els procediments administratius
per la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació, que trobareu en el següent enllaç, així
com la nota interna del Ministeri de Treball sobre els ERTE i supòsits de força major, en aquest
enllaç.
CORREUS. Podeu consultar aquí, les mesures organitzatives extraordinàries i els protocols
d’actuació de Correus.
CONSEJO. En darrer terme us fem arribar també la carta que s’ha dirigit des del Consejo a la
Ministra Sra. Calviño, reclamant:
- que es procedeixi de forma immediata i durant els propers dos mesos, davant la falta de
liquiditat provocada per la inactivitat en el sector, a la suspensió en el pagament de la quota
d'autònoms, a l'abonament de la baixa des del primer dia i a l'articulació d'una prestació per
cessament a càrrec d'un fons extraordinari.
- que es procedeixi a la suspensió de les cotitzacions a la Seguretat Social, per part de les
empreses de l'àmbit jurídic.
- que es procedeixi a garantir la prestació derivada de la situació d'atur i originada per causa de
força major, sense necessitat de període de carència i sense perjudici d'altres possibles
prestacions a posteriori, així com que es procedeixi a flexibilitzar i agilitzar els expedients
temporals de regulació d'ocupació (ERTEs) amb efecte retroactiu, per garantir l'ocupació dels
treballadors, la protecció social la viabilitat de les empreses i autònoms.

Insistim en què ens feu arribar qualsevol incidència, consulta, dubte o suggeriment a l’adreça de
correu covid19@advocatslleida.org.
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CRISIS COVID-19
Tramesa: Dimarts, 17 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Us comuniquem els següents aspectes que considerem de interès:
- ASSISTENCIES DETINGUTS:
Estem gestionant amb els MM.EE mesures segures en la prestació del servei que confiem es
puguin posar en servei avui mateix. En tot cas, recordem que seguim tenint a la nostra disposició
guants a totes les comissaries de la província. Totes les incidències s'hauran de comunicar a
covid19@advocatslleida.org.
- JUDICATURA:
La Junta s'ha adreçat a la Presidència de l'Audiència Provincial per constituir un grup de
seguiment a nivell provincial amb presència de tots els organismes i institucions implicats.
Recomanem novament que totes les incidències es comuniquen a covid19@advocatslleida.org
per traslladar-les oportunament a qui correspongui.
Igualment el nostre Col·legi ha demanat al Consell de l'Advocacia Catalana que convoqui una
reunió urgent de la Comissió Mixta TSJ-CICAC per coordinar criteris d'acció comuns per a tot el
país, amb vocació de continuïtat i estabilitat mentre duri l'estat d'alarma.
Agraïm la vostra col·laboració i compromís, estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol
qüestió que se us plantegi.
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COMUNICAT AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Tramesa: Dilluns, 16 de març de 2020

Benvolguts companys i companyes,
Us donem trasllat del Comunicat que ens ha tramès l'Agència Tributària de Catalunya sobre les
mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els
serveis d'atenció a la ciutadania a partir d'avui dilluns, 16 de març de 2020.
Mesures excepcionals relatives als terminis de tramitació i l’atenció als usuaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Benvolguts, Benvolgudes,
Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya, davant l’actual situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, fa
públiques les mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis
d’atenció a la ciutadania a partir d’avui dilluns, 16 de març del 2020, d’acord amb la Resolució SLT/720/2020, de 13 de
març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i també
amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i concretament:
- L’article 6, pel que fa a les competències de cada Administració respecte a la gestió ordinària dels seus serveis i l’adopció
de les mesures que s’estimin necessàries.
- La disposició addicional tercera, relativa a la suspensió i interrupció de terminis de tramitació administrativa de les
entitats del sector públic.
- La disposició addicional quarta, relativa a la suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- La disposició final primera, de ratificació de les mesures acordades per les administracions competents amb anterioritat
a l’aprovació del Reial decret.
D’acord amb això, s’adopten les mesures següents pel que fa a la prestació dels serveis a la ciutadania:
- Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.
Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis centrals de l’Agència Tributària
de Catalunya fins a nou avís.
Les persones usuàries teniu a la vostra disposició:
- La tramitació telemàtica d’autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònic que l’Agència ha habilitat
per
als
tràmits
que
no
disposin
de
funcionalitat
telemàtica
pròpia.
- El formulari de contacte per fer consultes.

- El formulari de comunicació d’incidències tecnològiques per atendre problemes sorgits durant la tramitació telemàtica.
Esperem que aquesta informació us sigui útil i us agrairem que en feu difusió entre els membres del vostre col·lectiu.
Salutacions cordials,
Eudald Vigo Tarrés
Jefe del Àrea de Estrategia, Relaciones Externas y Comunicación
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COMUNICAT EXCEPCIONALITAT COVID-19
Tramesa: Dilluns, 16 de març de 2020
Companyes i companys, continuem informant.
Durant el cap de setmana s’han produït novetats que us comuniquem en els següents termes:
- S’ha procedit a la SUSPENSIÓ d’ACTES PROCESALS, TERMINIS I VISTES així com dels TERMINIS
DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT de conformitat amb el previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19. En aquest enllaç podeu consultar l'acord del CGPJ de suspensió de les actuacions
judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials de
l'Administració de Justícia.
Adjuntem comunicat conjunt del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell de Procuradors
de Catalunya amb una taula interpretativa dels procediments exclosos de la mesura de
suspensió, que podeu consultar en aquest enllaç.
- Companys/es que esteu de guàrdia d’ASSISTENCIA al DETINGUT:
Hem reiterat exigència (que ja s’havia acceptat/acordat), que hi hagin mesures de protecció
necessàries. CAL QUE DEMANEU ELS GUANTS ALS AGENTS I US ELS HAN DE PROPORCIONAR.

Hem comunicat a través del Consell de l’Advocacia Catalana que, en tant no s’estableixin les
mesures adequades, l’assistència al detingut es farà telefònicament des de la pròpia comissaria,
i amb visió de les càmeres que hi ha instal·lades. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç.
Estem a l'espera durant el dia d'avui que el Departament de Justícia validi aquesta proposta.
Mentrestant la comissaria us ha de proporcionar guants i proporcionarà gel un cop l’haguí pogut
adquirir.
- ASSISTÈNCIES JUTJATS DE GUÀRDIA:
Estem gestionat l'adquisició de guants per a proporcionar-los als advocats/des en les
dependències dels jutjats de guàrdia; un cop superades les dificultats d’adquisició amb les que
ens estem trobant dipositaren els guants als jutjats per l'ús exclusiu d'advocats/des.
- OFICINES COL.LEGIALS: romandran tancades al públic.
Es farà l’atenció telefònica de 8 a 15 hores, o per correu electrònic.
- Els serveis de SOJ i SOM: Es mantenen, com a serveis mínims, mitjançant atenció telefònica.
- INCIDÈNCIES: Estem habilitant un compte de correu electrònic “ad hoc” per tal que ens feu
arribar les incidències, dubtes i problemes que sorgeixin amb relació a actuacions
judicials/policials/administratives en el context de l'emergència.
L’adreça és covid19@advocatslleida.org
Us mantindrem també informats al TUITER: del col·legi @AdvocaciaLleida
- Ens han comunicat oficialment que S'HA DETECTAT UN CAS POSITIU AL JUTJAT DE GUÀRDIA.
La qual cosa us comuniquem als efectes que pregueu les precaucions corresponents. Es tracta
però d'un positiu que en aquests moments es troba asimptomàtic.

LA JUNTA DE GOVERN

SUSPENSIÓ VISTES PARTITS JUDICIALS DE LA PROVÍNCIA
Tramesa: Divendres, 13 de març de 2020

Benvolguts i benvolgudes,
SUSPENSIO VISTES PARTITS JUDICIALS DE LA PROVÍNCIA
Com a continuació del nostre recent comunicat us fem saber que l’Audiència Provincial de Lleida
ens acaba de traslladar que QUEDEN SUSPESES TOTES LES VISTES JUDICIALS A TOTS ELS PARTITS
JUDICIALS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA AMB EFECTES DEL PROPER DILLUNS, 16 DE MARÇ, FINS
EL 27 DE MARÇ, INCLÒS.
El termini serà prorrogable en atenció a l’evolució de la situació.

LA JUNTA DE GOVERN

COMUNICAT EXCEPCIONALITAT COVID-19
Tramesa: Divendres, 13 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Amb motiu de la situació actual, us traslladem els següents acords, mesures i recomanacions
de la Junta de Govern:
1. PEL QUE FA A LES SUSPENSIONS DE VISTES I TERMINIS JUDICIALS
Tant per part de la Junta de Govern, com a través del Consell de l’Advocacia Catalana, hem
sol·licitat la suspensió de vistes i terminis de caràcter no urgent al TSJC, a l’AP de Lleida i als
Jutjats. En aquests moments, tal com ja us hem informat, estem fent gestions amb totes les
autoritats judicials. Tan aviat com tinguem coneixement de la seva decisió, us ho comunicarem.
De moment, us facilitem novament el model de document per sol·licitar la suspensió per acord
entre companys, que us podeu descarregar des d'aquest enllaç.
2. ATENCIÓ A PERSONES DETINGUDES A LES COMISSARIES DE MMEE
Us informem que els MMEE s’han compromès expressament a facilitar guants de protecció a
tots els advocats i advocades que ho demaneu, i que properament instal·laran dispensadors de
sabó hidroalcohòlic (actualment esgotades les existències).

3. TANCAMENT OFICINES COL·LEGIALS
Pel que fa al Col·legi, a partir del dilluns, totes les oficines col·legials romandran tancades (Lleida
i província). L’atenció es prestarà exclusivament per telèfon i per correu electrònic.
De moment només es mantindrà oberta l’oficina del SOJ (Canyeret Lleida), i dels partits judicials,
per prestar el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), limitat als assumptes més urgents.
4. RECOMANACIONS
Us demanem que seguiu en tot moment les recomanacions que es vagin oferint per les
autoritats sanitàries competents sobre mesures d’autoprotecció i contenció de la propagació
del virus COVID-19, que trobareu actualitzades en aquest enllaç.
Us facilitem un document per facilitar-vos el teletreball durant aquest període, a través de les
eines que ja disposem amb l’Office 365, i el correu electrònic @advocatslleida.org, que trobareu
en aquest enllaç.
LA JUNTA DE GOVERN

NOTA INFORMATIVA: EXCEPCIONALITAT COVID-19
Tramesa: Divendres, 13 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
Us informem que com a continuació de les gestions que estem duent a terme des d'ahir, a les
11 hores el nostre degà i la degana del Col·legi de Procuradors mantindran una reunió amb la
presidenta de l'Audiència Provincial, el jutge degà, el secretari coordinador i fiscalia per a reiterar
i valorar la decisió de suspendre les actuacions i terminis judicials que no tinguin caràcter urgent.
Tan aviat puguem, ús informarem del resultat de les gestions.
Salutacions JUNTA DE GOVERN

NOTA INFORMATIVA: MESURES CORONAVIRUS (Gestions Ministeri de Justícia i Departament
de Justícia)
Tramesa: Divendres, 13 de març de 2020
Benvolguts i benvolgudes,
La situació generada en el dia d'ahir amb relació a les mesures en l'àmbit judicial i policial en
relació amb la pandèmia del COVID-19, tot reconeixent l'excepcionalitat de la situació i la manca
d'antecedents semblants, estan generant un estat d'incertesa molt notable i desafortunat.
Durant la tarda d'ahir des del Col·legi directament i a través del CICAC i CGAE, es van fer gestions
amb TSJ, Ministeri de Justícia i CGPJ per instar la suspensió de tota l'activitat judicial, tret de les
qualificades com a urgents i inajornables, que fins al moment no han tingut acollida favorable.
També s'han fet gestions amb el Departament de Justícia per arribar a una solució a temes com
l'atenció del SOJ, torn d'assistència a les persones detingudes i visites a centres penitenciaris,
entre altres, que siguin coherents amb les mesures recomanades per les autoritats sanitàries.
Estem esperant un protocol que el Departament ha anunciat en aquest sentit.
Durant el matí d'avui reprendrem l'activitat en les direccions apuntades. Us comunicarem l'estat
de la qüestió a mig matí i possibles avenços per la qual cosa us agrairem estigueu al cas dels
nostres comunicats.
Compartim la sensació de confusió que estem vivint, absolutament indesitjable en un aspecte
tan sensible com la salut. Esperem que al llarg del dia d'avui puguem ordenar la informació i les
decisions que més ens afectin, amb la major eficàcia possible, en ordre a garantir el dret de
defensa, minimitzar la propagació de la malaltia i el desenvolupament de la feina de l'advocacia.

LA JUNTA DE GOVERN

NOTA INFORMATIVA: MESURES CORONAVIRUS (Jutjats)
Tramesa: Dijous, 12 de març de 2020

Benvolguts companys,
En relació a la gestió de les mesures de prevenció per evitar la propagació del COVID-19
(CORONAVIRUS), us informem que des del Col·legi ens hem posat en contacte amb la Presidenta
de l'Audiència Provincial i amb el comandament de Mossos d'Esquadra per acordar les següents
disposicions:
1. Els lletrats estem exempts de portar toga, en els actes que així ho requereixin.
2. Hi ha sensibilitat per part de la judicatura per suspendre actes als que hagin de
comparèixer lletrats, parts, testimonis o pèrits en situació de risc (us facilitem un model
que ha difós a aquests efectes l'ICAB, us el podeu descarregar en aquest enllaç).
3. Els companys que esteu de guàrdia a la Comissaria dels Mossos de Lleida disposeu a la
1a planta d'un WC privat (amb sabó i tovalloletes de paper), cal que demaneu la clau.
4. Estem gestionant la col·locació de gel higienitzant i hidroalcohòlic a les oficines del jutjat
així com diverses mesures per garantir la seguretat en la prestació del SOJ i SOM
També us adjuntem dos documents sobre les mesures i recomanacions en l'àmbit laboral:
•

•

Departament de Treball. Recomancions per a empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte de coronavirus
SARS-COV-2. Document consensuat a 09/03/2020 i d'acord amb la informació
disponible en aquesta data, que podeu consultar en aquest enllaç.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Guía para la actuación en el ámbito laboral en
relación al nuevo coronavirus, que podeu consultar en aquest enllaç.

Tanmateix, en aquest enllaç podeu accedir a la web habilitada pel Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
Us mantindrem puntualment informats de les novetats que es produeixin i d'altres mesures que
es vagin adoptant.
Aconsellem prudència i tranquil·litat.
Jordi Albareda Cañadell
Degà

