
 
 
Benvolgudes companyes i benvolguts  companys, 
 
Demà dia 4 de juny, com sabeu, es la data en que d’acord 
amb l´ultima pròrroga de l’Estat D’Alarma es deroga les 
disposicions del R.D. 463/20 de 14 de març (Estat d’Alarma)  
relatives a la suspensió de terminis processals, prescripció i 

caducitat, i per tant, és reprèn la total activitat judicial, que 
comporta que novament hi haurà notificacions en paper i 
celebració de vistes, etc. 
 
Als partits judicials de Balaguer, Cervera, Tremp, ja estan 
totalment incorporats a les respectives seus col·legials, el 
personal que dona servei a les oficines del C. Procuradors i 
C. Advocats i estan ja obertes fent  l’horari habitual. 
 
A la delegació de Lleida des de la seva reobertura queda fixat 
el seu horari entre les 08,45 hrs fins les 15,00 hrs 
 
Pel que fa a la resta de partits judicials de Solsona, Seu 
d'Urgell i Vielha ja s’han establerts els diferents protocols 
d'actuació fruit de comunicació entre els propis jutjats i els 
procuradors de cada partit judicial i fent atenció a les seves 
peculiaritats i d'acord amb l'asimetria de situacions de cada 
partit,  . 
 
Pel que fa a Lleida s’han establert una sèrie de peculiaritats  
que en funció de la seva operativitat i eficàcia s'anirà 
valorant i revisant tant pel secretari coordinador com per la 
junta de govern del col·legi de procuradors, garantint en tot 
moment les mesures de seguretat sanitàries així com la 
seguretat jurídica en tota la nostra tasca. 
 
El divendres us vam fer arribar un protocol d'actuació dels 
procuradors en la seu judicial de Lleida que ha sofert alguna 
modificació en relació a la presentació d'escrits i que os 



recordem: 
 

Hem organitzat que les notificacions siguin esglaonades, per 
evitar en lo possible una excessiva concentració de 
col·legiats en la sala de notificacions així com fetes les 
gestions per que els jutjats, evitin l’acumulació de 
notificacions en aquest primers dies. 
 
Tots els escrits en paper dirigits a VIOLÈNCIA 
DOMÈSTICA, INSTRUCCIONS, PENAL, VIGILÀNCIA 
PENITENCIARIA, AUDIÈNCIA PROVINCIAL SECCIÓ 
PRIMERA, que no tinguin termini, així com les còpies 
de les demandes s'entregaran a la secretaria del col·legi de 
procuradors. Serà el personal del col·legi qui ho presentarà 
aquell mateix dia a deganat en dos trams horaris a les 11:00 
i a les 13:30 hores. Les còpies segellades les deixaran a la 
taquilla de cada procurador. 
 
Tots els escrits en paper dirigits a VIDO, 
INSTRUCCIONS, PENAL, VIGILANCIA 
PENITENCIARIA, AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓ 
PRIMERA que tinguin termini s'entregaran a la secretaria 
del col·legi de procuradors, perquè dintre del temps que 
te assignat cada procurador a la seu col·legia'l, es presenti 
pel personal del col·legi davant de deganat, i facin entrega 
de la còpia segellada al procurador corresponent. 
 
 
De totes maneres, seguirem insistint en poder fer la 
presentació de la documentació de forma personal per cada 
procurador, sempre tenint cura de totes les mesures de 
protecció, per que considerem que es tal com te que ser però 
per ara no ha estat possible obtenir la corresponent 
autorització. Confiem en poder superar el mes aviat aquest 

sistema que volem sigui transitori i vigent només en aquests 
primers dies de reincorporació a l’activitat i en tant estiguem 
encara en la FASE I. . 
 
Les còpies dels Jutjats de  família pel Ministeri Fiscal, 
també es presentaran davant de deganat amb el sistema 
anteriorment mencionat. 
 
Pel que fa a les còpies de les diligències prèvies dels 



jutjats d'instrucció, les farà el jutjat i seran entregades a 
cada procurador mitjançant correu electrònic o pen drive. 

 
Pel que fa a les còpies de VIGILANCIA 
PENITENCIARIA, encara no tenim la confirmació però tot 
apunta al fet que també ens les faran des del Jutjat. 
 
Pel que fa a les consultes d'expedients es faran 
telefònicament o bé via e-mail corporatiu. Excepcionalment 
també podrem anar presencialment . 
 
Pel que fa a les vistes telemàtiques , especialment les 
AUDIENCIES PRÈVIES, es possible que a finals del mes de 
juny es puguin començar a celebrar amb el programa per 
videoconferències WEBEX  però a dia d'avui encara no està 
implementat. Quan tinguem tota la informació ja procedirem 
a comunicar-vos-ho. 
 
 
Si teniu qualsevol dubte o suggeriment estem a la vostra 
disposició. Moltes gràcies per la vostra paciència i per la 
vostra comprensió, els acords, les ordres, les indicacions, 
han estat modificant-se constantment i això ha comportat 
que moltes vegades la informació que tenim i que donem 
queda obsoleta ràpidament. 
 
 
Ànims, comencem una nova etapa! 
 
 
 
 
La junta de govern 
 

 
Lleida a 3 de Juliol de 2020 


