
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dijous, 9 d’abril 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 podem ser del vostre interès: 
 
- MESURES CGPJ. Us adjuntem l'informe emès pel CGPJ sobre el pla de xoc de l’Administració 
de Justícia, (que us podeu baixar aquí), amb el qual ja us avancem que no estem d’acord.  
 
Si algú es troba desvagat aquests dies festius, i té interès en fer-ho, us preguem que ens 
trameteu les vostres consideracions al correu de covid19@advocatslleida.org, com a màxim 
durant  el dissabte dia 11 d’abril, per tal que els puguem fer arribar al Consejo General, que 
pretén proposar noves mesures alternatives.  
  
- SEPE. Us adjuntem  els darrers documents que el director general de Servei Públic d'Ocupació 
Estatal (SEPE) trasllada al Consejo General amb informació important sobre les sol·licituds i 
tramitació dels ERTOs. Podeu consultar-los aquí i aquí. 
 
- CIRCULAR.  Del Consejo General sobre sobre les persones amb discapacitat i les seves famílies 
davant el COVID-19. Cliqueu aquí per accedir-hi. 
 
- VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ens informen que el cos de Mossos d’Esquadra, ha donat d’alta el 
següent correu per assessorar i informar a persones  que poden estar patint 
violència.  mossos.atenciovictimes@gencat.cat.   
 
En aquest enllaç podeu consultar les preguntes més freqüents. 
  
- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. Us adjuntem aquí el Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, 
pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries 
 
- FORMACIÓ. Us informem que hem ampliat els serveis de formació que mantenim amb 
l’editorial Sepín amb l'AULA JURÍDICA DE SEPÍN. L'accés que ofereixen està habilitat des d'avui 
mateix, tant per als col·legiats ja registrats, com els que us vulgueu registrar de nou. En aquest 
enllaç trobareu tota la informació. 
 
- FORMACIÓ. Bonificació del 75% en el curs per e-learning de “D’Expert en Compliance”, que 
ofereix el Col·legi d’Advocats de Madrid. Consulteu aquí. 
 
 

PODEU CONSULTAR TOTA LA INFORMACIÓ MITJANÇANT  
L’APLICACIÓ QUE HEM POSAT AL VOSTRE SERVEI 

DESCARREGUEU-VOS L’ATTRIL ALS VOSTRES DISPOSITIUS (Guia) 
 

http://www.advocatslleida.org/
http://www.advocatslleida.org/documents/CGPJ_PrimerDocPlanChoqueAdmJust.pdf
mailto:covid19@advocatslleida.org
http://www.advocatslleida.org/documents/ERTEs_GuiaSolicitudColectiva.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/ERTEs_ComoSolicitarPrestacion.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/CGAE_Circular782020_discapacidad.pdf
mailto:mossos.atenciovictimes@gencat.cat
http://www.advocatslleida.org/documents/ViolenciaMossosLleida.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/ATC_DL112020.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/PropostaSepin.pdf
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_22412.html
http://www.advocatslleida.org/documents/MANUAL_ATTRIL.pdf


 

 
Podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu covid19@advocatslleida.org. 
 
Continuem al vostre servei. 
 
LA JUNTA DE GOVERN 
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