COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dimecres, 10 de juny de 2020
PODEU CONSULTAR EL RECULL DE COMUNICACIONS, NORMATIVA I DOCUMENTS
COMPLEMENTÀRIS A LA PÀGINA WEB DEL COL·LEGI.
HI ANIREU TAMBÉ CLICANT AQUÍ
Companyes i companys,
Us fem arribar les següents informacions que poden ser del vostre interès:
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL: La Comissió de la Sala de Govern del TSJC ha pres l’acord núm.
28, pel qual s’acorda "La inclusió d'un complement al Protocol d'Atenció Ciutadana per tal que
l'accés a les seus judicials d'aquelles persones (testimoni i perits) que les defenses de les parts
vagin a proposar com a prova directa en els judicis o compareixences per a les quals s'hagin
convocat, sigui permès també mitjançant la presentació d'un justificant documental / declaració
responsable emès pel professional (advocat, procurador o graduat social) en el qual consti la
seva identitat i número de col·legiació, la identitat de la persona que hagi de accedir a la seu
judicial, la raó de l'accés i la qualitat en què va a ser proposats (testimoni o perit), així com el
nombre de causa o procés, l'hora de l'inici de l'acte i jutjat o tribunal davant el qual ha de
comparèixer, per a la seva presentació en el control d'accés a la seu respectiva, a la qual acudirà
acompanyat del professional que ha emès l'acreditació / declaració responsable ".
Podeu consultar l’acord en aquest link.
- ESTRANGERIA: Com a ampliació de la informació que ens van facilitar ahir, l’oficina
d’estrangeria ens informa que ja podem sol·licitar cita prèvia per a autoritzacions inicials, però
que podeu continuar presentant sol·licituds per via telemàtica ja sigui per mitjà de l'aplicatiu
MERCURIO, per REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN o per CORREOS - ORVE.

- FORMACIÓ COVID – 19: Des del CGAE ens informen que el proper dilluns 15 de juny de 16:30
a 18:00 h es farà la conferència “Ley Concursal: Texto refundido”, en què serà ponent la Sra.
Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada Especialista de Mercantil en la Secció Cinquena de
l’Audiència Provincial de Cadis. Per assistir a la conferència, que és gratuïta, cal inscriure’s
mitjançant el següent enllaç.
PODEU CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ MITJANÇANT
L’APLICACIÓ QUE HEM POSAT AL VOSTRE SERVEI
DESCARREGUEU-VOS L’ATTRIL ALS VOSTRES DISPOSITIUS (Guia)
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu covid19@advocatslleida.org.
Continuem al vostre servei.
LA JUNTA DE GOVERN

