
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dijous, 16 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: 
 
- PRESENTACIÓ D’ESCRITS. Adjuntem l’Acord de la Secretaria de Coordinació Provincial de 
Lleida, que aclareix algunes qüestions relacionades amb la pràctica per les oficines judicials, a 
partir d'avui, de les actuacions considerades com no essencials. Podeu consultar-lo en el següent 
enllaç. 
 
- ESTRANGERIA. Us informem que s’ha signat el Conveni entre el Consejo General de la Abogacía 
Española i el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, per a poder operar per la 
plataforma Mercurio,  que ens possibilita la realització de tràmits administratius i gestió 
documental per via electrònica en matèria d'estrangeria. Podeu consultar-lo aquí. 
Es preveu l'elaboració d'un Protocol d'actuació, així com el desenvolupament tècnic per part 
d'ambdues institucions, que permeti la tramitació electrònica, i que està pendent de la 
tramitació del Ministerio. 
 
- SEGURETAT SOCIAL I ERTES. Us fem arribar la nova Guia de recomanacions bàsiques per a la 
comunicació de moratòries, ajornaments, ERTE’S, reduccions de jornada i altres aspectes, que 
ens ha fet arribar la Tresoreria General de la Seguretat Social, que trobareu en el següent link. 
 
- FORMACIÓ VIRTUAL. Us recordem els Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies 
propers i que podeu seguir en directe o en diferit: 

- Divendres, 17 d’abril de 2020, a les 12:00h, ponència a càrrec del Degà de l’ICA 
Granollers, el Sr. Joan Martínez, sota e el títol “Noves formes de violència contra la 
dona: El delicte des de la xarxa” 

- Dilluns, 20 d’abril de 2020, a les 18:00, ponència a càrrec de la Cap de secció del 
servei de mediació i arbitratge de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat, 
la Sra. Irene Puig, sota el títol : “La mediació en l’àmbit de consum” FORMACIÓ 
HOMOLOGADA PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

- Dimarts, 21 d’abril de 2020, a les 12:00h, a càrrec de la Psicòloga Sra. Carme Brit, 
sota el títol: “La clau de l’èxit d’una entrevista amb la clientela. Coneix com pensa el 
teu client/a” 

 
Enllaç web per accedir als WbinCICAC 
 

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/15.04.20-acuerdo%20SCPLleida%20actuaciones%20no%20esenciales.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/Convenio%20CGAE-Ministerio_Extranjeria_150420.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/GUIA%20COVID%20TGSS%20SLD.pdf
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
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

