
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19 
Tramesa: Dimarts, 21 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: 
 
- CGPJ. Us adjuntem, la proposta de 13 mesures urgents realitzada pel CGPJ, per tal que 
s’incloguin al RDL de mesures urgents per l’Administració de justícia, que podeu consultar aquí 
i aquí. 
 
- ACTIVITAT DELS JUTJATS. Us fem arribar la Circular 2/2020 de la Secretaria General de 
l’Administració de Justícia que regula les notificacions en els expedients judicials durant la 
vigència de l'estat d'alarma. Consultar aquí. 
 
- FORMACIÓ VIRTUAL: Us informem dels nous WbinCICAC previstos pels propers dies i que 
podeu seguir en directe o en diferit: 
 

- Divendres, 24 d’abril de 2020, a les 12:00h, ponència a càrrec de la Magistrada, Sra. 
Montserrat Raga, sota el títol: “Responsabilitat patrimonial de les administracions 
públiques amb les especialitats del dret propi català” 

- Dilluns, 27 d’abril de 2020, a les 18:00, ponència a càrrec del Catedràtic de la UdL, 
Sr. Antoni Vaquer, sota el títol : “Responsabilitat de l’administració penitenciària pel 
danys causats als presos durant permisos penitenciaris” 

- Dimecres, 29 d’abril de 2020, a les 18:00h, a càrrec de l’Assessor en comunicació,  Sr. 
David Espinós, sota el títol: “Videotrucades en temps de coronavirus: la importància 
dels detalls per comunicar bé” 

- Divendres, 30 d’abril de 2020, a les 12:00h, ponència a càrrec del Professor de la 
UdL, Sr. Josep Lluís Gómez, sota el títol: “El retard deslleial en l’execució de la 
hipoteca pels bancs. La problemàtica de la falta de pagament de les obligacions 
comunitàries”. 

 
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/CGPJinforma_200420.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/CGPJinforma_200420.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/SGAJ_CIRCULAR-22020_NotExpJud.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

