COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Divendres, 19 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 la següent informació que pot ser del vostre interès:
- DEPARTEMENT DE PRESIDÈNCIA. Us adjuntem el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova
governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa
al territori de Catalunya. Consultar aquí.
- DEPARTEMENT DE SALUT. Us adjuntem la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, de
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció SARS-CoV-2. Consultar aquí.
- SUBVENCIONS COVID-19. Us informem que el Departament d'Empresa i Coneixement ha
publicat les bases reguladores de la segona línia de subvencions per a autònoms i empreses del
sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, i
ha OBERT el termini per a demanar aquests ajuts (ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, aquí).
- FORMACIÓ ON LINE CGAE COVID-19. El proper dilluns 22 de juny de 16.30 a 18.00 hores,
tindrà lloc la Conferència "La segona oportunitat del text refós de la Llei Concursal: solucions
per a la insolvència i reptes per a l'Advocacia", en la qual intervindrà com ponent, Sr. Martí
Batllori, advocat. És una conferència gratuïta i prèvia inscripció, aquí.
- FORMACIÓ ON LINE ICAB. El proper dilluns 22 de juny de 17 a 18.30 hores, es celebrarà una
Jornada que porta el títol de “Pacta sunt servanda vs clàusula rebus en contractes
d’arrendament de local de negoci”, organitzada per la Comissió de Normativa en col·laboració
amb la Secció de Civil del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Programa i inscripció, aquí.
- FORMACIÓ ON LINE ASNALA. Ens comunica que el 23 de juny, de 17.00 a 18.00 hores, es farà
un nou webinar per la inspectora de Treball Anna Ercoreca centrat en els Expedients de
Regulació temporal d’Ocupació, amb el nom d'El Frau en els Ertes. Serà gratuït pels socis.
Programa i inscripció, aquí.
Bon cap de setmana.
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

