
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19  
Tramesa: Dijous, 14 de maig 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: 
 
- ESTRANGERIA. El Consejo General de la Abogacía Española ha posat en marxa el registre 
telemàtic per a que els/es advocats/es puguin tramitar la documentació d’estrangeria online. 
 
Ja es poden presentar a través de la plataforma MERCURIO les sol·licituds d’estrangeria 
(autorització de residència temporal per reagrupament familiar, tarja de residència de familiar 
de ciutadà de la UE, autorització d’estança i pròrrogues). Recordeu que per poder utilitzar aquest 
servei us heu hagut d’inscriure prèviament en el registre de representants. Respecte a les 
renovacions d’autoritzacions, en breu estarà operatiu el nostre accés, mentrestant, o bé es 
presenta mitjançant l’accés individual o bé a través de RedSara.   
 
En aquest enllaç podeu consultar el manual d’usuari de la plataforma per tal que us familiaritzeu 
en el seu ús. 
 
- PROCESSAL. Us adjuntem la nota informativa del Ministerio de Justícia sobre la caducitat dels 
manaments de pagament. Consultar aquí. 
 
- SEPIN.  Us informem de l’ampliació de continguts dels fons de la biblioteca que tenim a 
disposició gratuïtament l’advocacia de Lleida. Podeu consultar-los aquí. 
 
- CURS. Us fem arribar la Circular del Consejo amb la convocatòria per a la participació en el curs 
de formació sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans i la protecció a les seves víctimes 
organitzat pel Consell d'Europa i l'Escola Judicial del Consell General de Poder Judicial. 
Consulteu-la aquí. 
 
- FORMACIÓ VIRTUAL. Curs online organitzat per l’ajuntament de Tàrrega sobre “La violència 
de gènere i de parella. Aspectes de conducta violenta i perspectiva de l’agressor”,  l’impartirà la 
Dra. Elena Garrido Gaitán, i es  durà a terme entre l’1 i el 30 de juny. Programa i inscripció aquí. 
 
 

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 

http://www.advocatslleida.org/
http://www.advocatslleida.org/documents/Manual_Mercurio.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/CaducitatManaments.pdf
http://comunicados.sepin.es/biblioteca-online/colectivos/bbo-novedades-web.asp?id_edicion=55502&id_acuerdo=126&tipo=154&reenvio=1&ud=529535ef-b71b-497d-9183-08e18e3be55d
http://www.advocatslleida.org/documents/Circular%20117_2020_Curs%20trata.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej0kVfK6bQZRbxjvrqaF9EbsrEkd--xjRidbS-kuYQCQTDgg/viewform
http://www.advocatslleida.org/documents/MANUAL_ATTRIL.pdf
file://///srvlleida/Dades/·%20ÀREES/06%20COMUNICACIÓ/COMUNICACIONS/BUTLLETÍ%20DE%20NOTÍCIES/COVID-19/WEB.%20INFORMACIÓ%20COVID-19/Comunicacions/covid19@advocatslleida.org


 

 


