
 
 

 

RECOMANACIONS PER LA TORNADA A LA REACTIVACIÒ 
 DE L’ACTIVITAT JUDICIAL 

 
 Des del proper dijous 28 de maig del 2020 obriran les portes les seus de Terrassa 
i de Rubí de l’Il·lustre Col.legi de Procuradors de Terrassa, per poder oferir el servei de 
presentació d’escrits, per tal de no col·lapsar els decanats el proper dia 4 de juny del 
corrent, dia que s’aixeca la suspensió del terminis acordat per RD de 14 de Març de 2020. 

 Per aquest motiu, el col·legi dona l’opció de que a partir del 28 de maig de 2020 
es podem portar el escrits i còpies de demandes a cada seu (Terrassa i Rubí) on es faran 
entrega dels mateixos a les treballadores i elles seran qui ho portin al decanat a segellar. 

A partir del dia 4 de juny aquesta opció també seguirà vigent, tot i que serà voluntària. 

Per tal de poder donar el servei es faran una sèrie de recomanacions: 

1- El escrits  i copies de demandes han de entregar-se abans de les 14h. 
2- Es posarà el segell de presentació d’escrits i copies de demandes del col·legi, tot 

i que aquest no serà vinculant. 
3- Ells escrits i copies de demandes segellades es deixaran al calaix de notificacions 

de cada procurador i serà entregat al dia següent, tal i com es fa amb els trasllats 
d’escrits. No es passaran copies segellades per mail als procuradors. 

4- Es recomana que en el cas del trasllats de escrits es porti fet el level pick. 

 

 En relació a les notificacions que van quedar al col·legi el passat dia 13 de març 
de 2020, es farà entrega al procuradors a partir d’aquest mateix dijous. 

 Pel que fa al tema de les vistes, com que no hi ha un acord conjunt en la forma 
de procedir es molt recomanable que cada procurador faci la consulta als jutjats sobre 
si es suspenen o mantenen els judicis. 

 
Terrassa, a 26 de maig de 2020 

 
 
 
 
 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
Il·lustre Col·legi de Procuradors de Terrassa 
 


