Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que en data ____de________ de_____ he rebut diligència d’aquest Jutjat de
data ___________ per la qual se’ns requereix que acreditem la celebració de
l’acte de conciliació prèvia en el termini de ___ dies.
Vista la data assenyalada per a la celebració de l’acte esmentat, i atesa la
impossibilitat material d’aportar l’acta de conciliació en el termini concedit per
aquest Jutjat, interessa que s’acordi l’ampliació del termini per aportar-la o bé
que es doni el tràmit per complert, ja que s’ha assenyalat l’acte transcorreguts
més de 30 dies des de la presentació de la papereta de conciliació.
A aquest efecte adjunto com a document 1 la còpia de la citació per a la
celebració de l’acte de conciliació prèvia emesa pel Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Per això,
SOL·LICITO:
Que amplieu el termini concedit per corregir el defecte o bé que doneu el tràmit
per complert un cop vista la data assenyalada per a la celebració de l’acte.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Advocat/da
(signatura)

Acomiadament: ___/___
Part actora:_______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, col·legiat/da núm. ___[o bé graduat/da núm.
___ del Col·legi de Graduats Socials de ___] i de la part actora, comparec
davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que, mitjançant aquest escrit, i a l’empara dels articles _______ de la Llei
reguladora de la jurisdicció social, insto l’execució de la sentència dictada
en aquestes actuacions i demano que s’obri el tràmit incidental per manca
de readmissió, a l’efecte de sol·licitar l’extinció del contracte de treball de
l’actora, sol·licitud que fonamento en els següents

FETS
PRIMER. En data ____de_______ de_____aquest Jutjat va dictar
sentència en la qual es declarava la improcedència de la decisió extintiva
empresarial impugnada, i es condemnava la demandada a atenir-se a
aquesta declaració, i l’empresa a optar, en el termini de cinc dies,per la
readmissió immediata de la treballadora o al pagament d’una
indemnització de ___€.

SEGON. L’empresa no va optar entre readmetre el treballador o abonar-li
la indemnització legal en el termini de cinc dies des de la notificació de la
sentència. Tanmateix, atès que el centre de treball està tancat, la
readmissió és impossible amb caràcter general.

TERCER. En conseqüència, a l’empara de l’article ___ de la Llei
reguladora de la jurisdicció social, i produït el cessament en l’activitat de la

condemnada, entenc que correspon aplicar les conseqüències previstes
en la norma consignada, que estableix que «sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de
readmitir al trabajador por cese o cierre de la Empresa obligada, el Juez
dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha
de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las
indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado
2 del artículo 281».
Per tot això, atesos els fets i la fonamentació jurídica al·legada, sol·licito
que dicteu interlocutòria d’extinció de la relació laboral de la treballadora
afectada per la mesura extintiva a la data de la sentència, que condemna
la demandada al pagament d’una indemnització de _____€ i a tots els
altres pronunciaments com correspongui en dret.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per presentat aquest escrit junt amb les seves còpies,
l’admeteu a tràmit i convoqueu les parts a la compareixença que estableix
l’article ___de la Llei reguladora de la jurisdicció social, i que en qualsevol
dels casos dicteu interlocutòria en què es declari l’extinció de la relació
laboral de l’actora en aquest procediment en data ____ de ___________
de ____, per impossibilitat de readmissió, i es condemni la demandada al
pagament d’una indemnització de ____€ i als altres pronunciaments
legals com correspongui en dret.

Barcelona, ___ de/d’_____ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: ___/_____
Part actora: _______________________
Part demandada: ___________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ____________

________________________________, lletrat de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, col·legiat núm. ______ i de la part actora en el
procediment a dalt consignat, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:

Que en data _____de_________de_____ he estat convocat a la
celebració dels actes de conciliació i judici que s’han de celebrar en
aquest Jutjat, i que aquest mateix dia he estat convocat a un altre acte de
conciliació i judici (procediment núm.__, del Jutjat Social núm. __; vegeu
annex 1).

SOL·LICITO:
La suspensió dels actes de conciliació i judici assenyalats pels motius
indicats.

Barcelona, ___ de/d’ ___________ de _____

Lletrat/da

(signatura)

Concurs voluntari núm.:___/_____
Empresa concursada:______________

AL JUTJAT MERCANTIL NÚM.__DE ______________

_________________________________, treballador de la mercantil
______________________, representat pel lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats
de
Barcelona_____________________,
col·legiat/da
núm._____, segons poders notarials dels quals adjunto còpia, comparec
davant d'aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que mitjançant aquest escrit em persono en el procediment de concurs a
dalt esmentat, designo el lletrat indicat en l’encapçalament, i estableixo
com a domicili als efectes de notificacions i citacions el Gabinet Jurídic de
la Unió General de Treballadors de Catalunya, situat a Barcelona, Rambla
Santa Mònica, núm. 10, 2n pis, codi postal 08002, telèfon 93 304 68 50,
fax 93 3046844 i adreça electrònica gabinetjuridic@catalunya.ugt.org.
Per això,

SOL·LICITO:
Que em tingueu per personat en aquest procediment, i per designat el
lletrat indicat.

Barcelona, ____de/d’ _________de____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment a dalt
indicat, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que en data __________he rebut d’aquest Jutjat un decret de data
____de_______ de_____ pel qual se’m requereix que acrediti la celebració de
l’acte de conciliació prèvia en el termini de ___ dies.
Que, atès que el procediment instat està exclòs del requisit d’intent de
conciliació o reclamació prèvia d’acord amb l’establert a l’article 64 de la Llei
reguladora de la jurisdicció social, considero que la demanda està correctament
formulada i no presenta cap mancança o defecte per esmenar i pot ser admesa
definitivament a tràmit.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per formulada la demanda i l’admeteu definitivament a tràmit.

Barcelona, ___ de/d’________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ____ i de la part actora en el procediment a
dalt indicat, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que
plantejo
l’ampliació
de
la
demanda
contra
_______________________________________, amb CIF ________________
i domicili a efectes de citacions i notificacions al carrer________________,
núm.___ de _____________, CP _____, telèfon___________ i fax
__________________.
Que baso l’actual petició en els següents
MOTIUS
Primer: (exposeu per quin/s motiu/s interessa ampliar la demanda contra la
part demandada, ja sigui per litisconsorci passiu necessari, per possible
responsabilitat
solidària
o
subsidiària,
per
altres
interessos,
etc.)__________________________________________________________
Segon: (exposeu la responsabilitat que se li reclama, solidària, subsidiària, etc.
i d’acord amb quins fonaments legals).
Tercer: Adjunto còpia de la demanda perquè es traslladi a la nova demandada.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que
tingueu
per
ampliada
la
demanda
contra
________________________________ i per aportada la còpia de la demanda
a efectes de traslladar-la a la nova demandada.
Barcelona, ___ de/d’________ de ____
Lletrat/da
(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ____________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que en data ____de________ de _____he rebut diligència d’aquest Jutjat de
data ____de___________de_____ per la qual se’m requereix que informi, si
escau, de l’existència d’altres domicilis de la demandada a efectes de la seva
citació i notificació.

Que, realitzades les consultes oportunes, informo que no tinc constància de
l’existència d’altres domicilis de la demandada.

Per això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per complert el tràmit en el termini concedit.

Barcelona, ___ de/d’________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ___________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment a dalt
esmentat, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que en data ___de_________de_____ he rebut diligència d’aquest Jutjat de
data ___de_________ de_____ per la qual se’m requereix que informi, si
escau, de l’existència d’altres domicilis de la demandada a efectes de la seva
citació i notificació.

Que realitzades les consultes oportunes, us informo que he tingut constància
de
l’existència
d’un
altre
domicili
de
la
demandada
____________________________, on aquest Jutjat pot intentar practicar les
diligències de notificació i citació corresponents.
L’esmentat domicili és el situat al carrer ____________________________
núm._____de
________________________(CP_____),
tel.________________, fax________________.

Per això,
SOL·LICITO
Que tingueu per complert el tràmit en el termini concedit.

Barcelona, ___ de/d’________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que a l’empara d’allò que estableix l’article 28 i següents de la Llei 36/2011, de
10 d’octubre de 2011, reguladora de la jurisdicció social, correspon acumular a
aquest procediment el que s’està tramitant al Jutjat Social núm.____ de
Barcelona, amb el núm._____/_____.
Que baso l’actual petició a partir dels següents
MOTIUS
Únic. En data de ___ de ___________de____ es va presentar demanda en
matèria
de
______________________________
a
instàncies
de
__________________________ contra _______________________________
que s’ha repartit en el Jutjat Social núm._______ de ____________
(procediment núm. ___/____).
En ambdós procediments s’exerceix la mateixa acció contra les mateixes parts
demandades, i aquella demanda es va presentar posteriorment a la que ha
donat lloc a aquest procediment, motiu pel qual, per economia processal i per
evitar pronunciaments contradictoris, correspon la seva acumulació,
Per això,
SOL·LICITO
Que acordeu acumular aquell procediment a l’actual, i que se celebri
conjuntament l’acte de conciliació judicial prèvia i el judici el dia assenyalat.
Barcelona, ___ de/d’________ de ____
(signatura)
Lletrat/da

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment a dalt
indicat, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que he rebut diligència d’ordenació de data _____de______________de____
per la qual es reconeix a favor de ___________________________ la suma de
________ euros en concepte de _________________________ (interessos) i
a favor d’aquest/a lletrat/da / graduat/da social la suma de ____________
euros en concepte de costes per honoraris de lletrat.
Que la diligència esmentada és ferma, i no s’han emès els manaments de
pagament mencionats.
Per això,
SOL·LICITO:
Que emeteu els manaments de pagament corresponents per als imports
referits i els remeteu a aquesta part per correu certificat.

Barcelona, ___ de/d’________ de ____

(signatura)

Lletrat/da

Procediment d’execució núm.: _______
Part executant: _______________________________________
Part executada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE _______________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part executant en el procediment
de referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que he rebut diligència d’aquest Jutjat de data ____de_________de _____ per
la qual se’m requereix que aporti degudament emplenat el document ANNEX 1
d’informació de compte bancari per al cobrament de quantitats consignades
judicialment i per informar del número de fax a efectes de citacions i
notificacions.
Que amb aquest escrit us informo que el número de fax a efectes de citacions i
notificacions és el 933 046 836, i que aporto emplenat i signat l’esmentat
formulari ANNEX I, que adjunto com a document 1.
Per això,

SOL·LICITO:
Que tingueu per presentat aquest escrit juntament amb la documentació
annexa i còpies de tot plegat, i tingueu per informat del número de fax a efectes
de citacions i notificacions, així com del número de compte bancari per al
cobrament de les quantitats consignades judicialment, si escau, en el curs
d’aquest procediment.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____
Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________________________, part actora en el
procediment de referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que amb aquest escrit comunico la meva voluntat de desistir de la demanda
plantejada, demano l’arxivament definitiu del procediment actual i em reservo el
dret d’exercir les accions legals que em puguin correspondre.
Per això,

SOL·LICITO:
Que tingueu per presentat aquest escrit i per manifestada la meva voluntat de
desistir d’aquest procediment, i que l’arxiveu definitivament.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

L’actor
(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

____________________________________________________, part actora
en el procediment de referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que mitjançant aquest escrit, comunico la meva voluntat de desistir de l’acció
exercida contra la part demandada _________________________________, i
de mantenir l’acció contra la resta de parts demandades.

Per això,

SOL·LICITO:
Que tingueu per presentat l’actual escrit i per manifestada la meva voluntat de
desistir de la part demandada _____________________________, i que
mantingueu l’acció contra la resta de parts demandades.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

L’actor
(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que en data ___de_________de____ aquest Jutjat m’ha notificat la Sentència
núm. _________ de data ____de________de_____ dictada en el procediment
de referència i, atès que no la considero ajustada a dret, en termes de defensa i
amb el respecte degut, anuncio la meva voluntat d’interposar un recurs de
suplicació contra aquesta sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Per això,

SOL·LICITO:
Que tingueu per presentat l’actual escrit amb les seves còpies i per anunciat el
recurs de suplicació contra la sentència esmentada.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que en data ____de___________de_____ he rebut una diligència d’aquest
Jutjat de data ____de___________de_____ per la qual se’m requereix que
acrediti la celebració de l’acte de conciliació prèvia en el termini de ___ dies.
Que amb aquest escrit aporto l’original de l’acta emesa en l’acte de conciliació
prèvia celebrat el _____de_________de____ davant el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (document 1).

Per això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per aportada l’acta de conciliació i per esmenada la demanda.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que a efectes de la pràctica de la prova testifical, s’indiquen les persones
següents i domicilis respectius a efectes de citacions i notificacions:

-

________________________________________________ amb domicili
al carrer __________________________ núm. __ pis __ de ___________
CP 0000.

-

___________________________________________ amb domicili al
carrer __________________________ núm. __ pis __ de ___________
CP 0000.

Respecte a això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per presentada l’actual petició i que citeu els testimonis indicats
perquè compareguin a l’acte de judici.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________
______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i
MANIFESTO:
Que, a efectes de la pràctica de la prova documental, és imprescindible
disposar de forma anticipada, en el termini dels pròxims 15 dies, de la
documentació següent:
- ..
- …
- …
Requereixo l’aportació anticipada atès que_____________________________

Per això,
SOL·LICITO:
Que tingueu per presentada l’actual petició i que requeriu la documentació
esmentada en els termes indicats.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________
______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que es va acordar l’arxivament provisional de l’actual procediment per un
període de ___ mesos per l’acta d’aquest Jutjat, de data
___de__________de___.
Atès que, en data d’avui, subsisteix la causa que va donar lloc a aquell
arxivament provisional, correspon prorrogar-lo.

Per això,

SOL·LICITO:
Que prorrogueu l’arxivament provisional acordat per un total de ______ mesos
més.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

MANIFESTO:
Que es va acordar l’arxivament provisional de l’actual (o d’aquest) procediment
per un període de ___ mesos per acta d’aquest Jutjat, de data _______.
Que la causa que va donar lloc a l’arxivament provisional d’aquest procediment
no concorre perquè ______________________________________________
(exposeu breument per què ja no concorre la causa que va donar lloc a aquell
arxivament)
Per això,

SOL·LICITO
Que acordeu el desarxivament del procediment i assenyaleu nova data per a la
celebració dels actes de conciliació judicial prèvia i judici.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment de
referència, comparec davant d’aquest Jutjat i

SOL·LICITO:
Que a efectes de la tramitació de la prestació davant el Fons de Garantia
Salarial, emeteu còpia testimoniada de la Sentència núm. _________, de data
___de__________de_____, dictada en el procediment de referència.

Altressí
Manifesto: Autoritzo _____________________________________, amb DNI
________ per recollir les certificacions esmentades.

Barcelona, ___ de/d’ ________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

Procediment: _____
Part actora: _______________________________________
Part demandada: ___________________________________

AL JUTJAT SOCIAL ___ DE ________________

______________________________, lletrat/da de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, col·legiat/da núm. ___ i de la part actora en el procediment a dalt
indicat, comparec davant d’aquest Jutjat i

EXPOSO:
Que en data de _______ he rebut diligència d’aquest Jutjat, de data
____de_____________de_____,en què se’m requereix que taxi les costes de
procediment i manifesti el convenient amb relació a la taxació d’interessos
realitzada en el termini de __ dies hàbils.
A aquest efecte,
MANIFESTO:
Que per a l’elaboració i presentació de la demanda d’execució, per import del
principal, més la quantitat corresponent d’interessos calculats per aquest Jutjat,
són d’aplicació els percentatges conforme el criteri 59, escala 1 del criteri 7 dels
criteris orientadors en matèria d’honoraris professionals aprovats per l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Criterio 59. - Ejecución de sentencias.
1. Por el escrito de solicitud de ejecución, se recomienda minutar 300 €.
Por el resto de actuaciones en la fase ejecutiva se recomienda aplicar
sobre la base de cálculo constituida por la cantidad despachada la
escala 1 del criterio 7 en el supuesto de que no haya oposición; y la
escala 2 del criterio 7, en caso de que se haya formulado oposición a la
ejecución.
2. Por la vía de apremio, incluida en su caso la subasta, se recomienda
minutar además, la escala 1 del criterio 7 sobre la cuantía por la cual se
despache ejecución en vía de apremio.

En aplicació d’aquests criteris, taxo les costes de la manera següent:

CONCEPTE

%

BASE

Demanda executiva
21% IVA
TOTAL:

IMPORT
300,00 €
63,00 €
363,00 €

En conclusió, taxo les costes d’honoraris de lletrat en un total de 363,00 euros, i
accepto la taxació d’interessos realitzada pel Jutjat.
Per això,

SOL·LICITO
Que tingueu per realitzada la taxació de costes, i establiu les costes d’honoraris
de lletrat en l’import de 363,00 euros, i que lliureu a nom d’aquest/a lletrat/da el
manament de pagament corresponent.

Barcelona, ___ de/d’________ de ____

Lletrat/da

(signatura)

