
 

COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19  
Tramesa: Dimarts, 26 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: 
 
- ACTIVITAT TELEMÀTICA. L'Institut Català de les Dones ens convida a participar en el Cicle de 
Webinars: eines d'investigació per a l'abordatge de les violències masclistes, amb l'objectiu 
de difondre el coneixement acumulat en les eines d’investigació que ha produït en els últims 
mesos, gràcies a la col·laboració amb autores i equips diversos de recerca universitària. 
 
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL. Us adjuntem dos enllaços on podeu consultar les dades dels 
jutjats de la demarcació de Lleida, per si és del vostre interès per contactar-hi en la represa de 
l’activitat jurisdiccional: 
 

Departament de Justícia. Directori de seus. Accedir  
Poder Judicial. Directorio órganos judicials (hi ha el correu electrònic). Accedir 

 
- FORMACIÓ COVID-19. Wolters Kluwer ens fa arribar la realització dels següents cursos en 
modalitat e-learning: 
 

Programa Executiu de Dret Concursal, de 100 hores, bonificable. Convocatòria 
16/06/2020. Consultar programa aquí. 
Programa d'especialització en Dret Concursal. Formació especialitzada a l'efecte de 
l'art. 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal. Convocatòria 23/06 / 2020, de 50 
hores. Bonificable. Consultar programa aquí. 
 
També ens ha fet arribar informació sobre el Congrés Concursal sobre Reestructuració 
empresarial, Text refós concursal i reformes d'emergència en un escenari post COVID 
2019 que es celebrarà els dies 4, 5, 8 i 9 de juny. Les places són limitades. Consultar 
programa aquí. 

 
- FORMACIÓ COVID-19. El Consejo ens informa de que el proper dilluns 1 de juny de 16:30 a 
18:00h s’impartirà la Conferència online “Novedades legales y problemática práctica en 
arrendamientos de local de negocio y otros usos distintos de vivienda”, amb els ponents, 
Antonio J. Navarro Selfa, advocat i degà del Col·legi d’Advocats de Cartagena i Alejandro 
Fuentes-Lojo Rius, advocat i diputat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Inscripció gratuïta 
aquí. 
 
- INFORMACIÓ NORMATIVA COVID-19. Us remetem l’actualització dels següents DOSSIERS, de 
l’Editorial “Tirant lo Blanch”: 
 

1. Dossiers “Desescalada”: 18, 20 i 22 de maig de 2020: 
https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-DESESCALADA-18-
MAYO-20.pdf 

http://www.advocatslleida.org/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/Formacio/properes-formacions/webinars/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-i-formacio/Formacio/properes-formacions/webinars/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/administracio-de-justicia/directori-seus/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Organos-judiciales/Directorio-de-organos-judiciales/
http://www.advocatslleida.org/documents/programa-ejecutivo-derecho-concursal.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/derecho-concursal%20curso.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/Congreso%20Concursal.pdf
https://www.formacionabogacia.es/enrol/index.php?id=478
https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-DESESCALADA-18-MAYO-20.pdf
https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-DESESCALADA-18-MAYO-20.pdf


 

https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-20-MAYO-
DESESCALADA.pdf 
http://www.advocatslleida.org/documents/Tirant_desescalada_220520.pdf 
 
2. Dossier “ERTES”: 21 de maig de 2020 
https://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-ERTES-21-MAYO-20.pdf 

 
 

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 
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file://///srvlleida/Dades/·%20ÀREES/06%20COMUNICACIÓ/COMUNICACIONS/BUTLLETÍ%20DE%20NOTÍCIES/COVID-19/WEB.%20INFORMACIÓ%20COVID-19/Comunicacions/covid19@advocatslleida.org

