
 

 
 

Pica d’Estats, 2 
25006 Lleida 
Telf. 973 279 999 

 

Benvolguts, benvolgudes, 

Atesa la situació creada per la pandèmia del covid-19, i seguint les instruccions que se’ns 

fa arribar des dels departaments de Salut i de Presidència, els Serveis Territorials a 

Lleida, l’Alt Pirineu i Aran avui no estan oberts a l'atenció al públic i iniciarem un règim 

de treball intern per a la cobertura dels serveis bàsics i essencials. Això comporta que 

els tràmits i procediments habituals i que estiguin oberts s’hauran de gestionar a través 

dels següents canals: 

Per adreçar-vos a la Generalitat, podeu utilitzar els canals següents: 

- Per fer tràmits en línia: http://tramits.gencat.cat  

- Per presentar documentació amb petició genèrica: http://seu.gencat.cat  

- Per demanar informació i suport telefònic: el telèfon d’atenció ciutadana 012 

- Per fer consultes: formulari en línia http://gen.cat/contacte  

També podeu consultar tota la informació sobre coronavirus als webs: 

 http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus: informació sanitària oficial 

 http://coronavirus.gencat.cat: informació general de diversos àmbits (consum, 

mobilitat...) 

De moment, continuen oberts els processos i els calendaris (preinscripcions, 

avaluacions, etc.), tot i que som conscients que l’evolució canviant de la situació creada 

pot obligar a modificar-los. I si és que hi ha novetats al respecte, en rebreu la notificació 

corresponent. 

Us prego que feu coneixedor d’aquestes circumstàncies al vostre equip docent, al 

personal d’administració i serveis i, en la mesura que us sigui possible, a les famílies. 

D’altra banda, sabeu que, per a qualsevol incidència que afecti el vostre centre o 

qualsevol dubte que se us pugui generar, us heu de posar en comunicació amb la vostra 

inspectora o els vostre inspector de centre. Mentrestant, cuideu-vos, perquè la vostra 

integritat física i emocional és molt important per a nosaltres, personalment i 

professional. 

Resto a la vostra disposició. Ben afectuosament. 

Lleida, 16 de març de 2020 
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