COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dilluns, 18 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:
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL. Us adjuntem l’acord de la Presidenta de l’Audiència Provincial
per limitar el l’accés a l’edifici de la Audiència i als Jutjats, i disposant l’ús de mascaretes.
Consultar aquí.
- PENITENCIARI. Al BOE de 13 de maig es va publicar l’Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, per
flexibilitzar les comunicacions entre interns i advocats, autoritzant alhora la prestació presencial
del SOJP. Podeu consultar-la aquí.
- FORMACIÓ ICAM. El Col·legi d’Advocats de Madrid ens informa de la realització del I
CONGRESO ONLINE SOBRE LA INSOLVENCIA EN TIEMPO DEL COVID-19, que us traslladem, per
si és del vostre interès. Consultar aquí.
- FORMACIÓ COL·LEGI D’ECONOMISTES. Webinar sobre “La gestió dels recursos personals en
situació d'amenaça. Resiliència”, que tindrà lloc el 22 de maig, de 09.30h a 10.30h, en directe
(plataforma Zoom). Programa i inscripcions aquí.
- FORMACIÓ CONSELL. Webinars organitzats per la Comissió de Llengua del CICAC:
Webinar 1. Dijous, 21 de maig de 16h a 17:00h sobre "Erros lingüístics típics de la redacció
jurídica general", classe clau en què es tractarà temes com “amb la vènia”, els connectors, etc.
Webinar 2 (i de cloenda). Dijous, 28 de maig de 16h a 17.00h sobre "Recursos imprescindibles
per fer escrits brillants", classe pràctica sobre on trobar a internet els recursos per escriure en
català.
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

