COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Divendres, 22 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:
- VIDEOCONFERÈNCIA AMB PERSONES RECLOSES. Us recordem que teniu a la vostra disposició,
a la seu del Col·legi, el servei de videoconferència per a comunicar-vos amb els interns del CP
Ponent i d’altres centres penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya.
Primer heu de sol·licitar el corresponent passi de presons amb el vostre certificat digital i el codi
de verificació del passi l’haureu d’indicar un cop feu la sol·licitud a través de la plataforma eJusticia. Podeu veure aquí, on heu de consignar l’esmentat codi que inclou al final el número de
col·legiat.
En aquest enllaç trobareu tota la informació.
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL: Us informem que el Jutjat de Primera Instància número 1 de
Lleida ens ha tramés el següent comunicat:
“El presente correo electrónico tiene como finalidad informar que este Juzgado va a empezar a
celebrar señalamientos a partir del día 8 de junio.
Por lo que, a partir de ese día se celebrarán todos aquellos señalamientos de este Juzgado que ya
se habían señalado con anterioridad al estado de alarma. También, aquéllos que se vayan
reseñalando nuevamente y que quedaron suspendidos por el COVID-19. Éstos últimos iremos
notificando su reseñalamiento durante estos días.”
- ESTRANGERIA. Us adjuntem aquí, la instrucció 9/2020, de 21 de maig, de Mesures relatives a
la pròrroga de vigència de determinats documents expedits per les Unitats d’Estrangeria i
Fronteres, amb ocasió de l’estat d’alarma.
- COVID – 19. Us fem arribar l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la que es flexibilitzen
les restriccions derivades de l’emergència sanitària en petits municipis i ens locals. Consulteu-la
en aquest link.
- FORMACIÓ. El Col·legi d’Advocats de Madrid ens fa arribar informació sobre diferents cursos
en línia que es duran a terme en directe, i que també es poden visionar en diferit, amb una
bonificació del 50% del seu preu ordinari. Podeu veure l’oferta de cursos clicant 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

