COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dijous, 30 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:
- NORMATIVA COVID-19. Podeu consultar, clicant sobre el link, el Decret llei 14/2020, de 28
d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització
pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada
per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
- NORMATIVA COVID-19. S’han publicat al DOGC de 29 d’abril, les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any
2020, afectats econòmicament per la COVID-19 i les convocatòries específiques que podeu
consultar aquí.
- NORMATIVA CATALANA. S’ha publicat la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, la qual estableix, a la part primera, relativa a les mesures fiscals,
un seguit de modificacions en l'àmbit dels tributs propis i en el dels tributs cedits.
- PROCESSAL. Us adjuntem aquí l’Informe de la Fiscalia General de l’Estat sobre reinici de
terminis processals i notificacions telemàtiques al Ministeri Fiscal.
- PRESENTACIÓ ESCRITS: Important. Els dos jutjats socials de Lleida, ens han tramés una nota
d’aclariment a les instruccions de presentació d’escrits, que podeu consultar clicant aquí.
- FORMACIÓ. L’Instituto de Salud Mental de la Abogacía – Mental Health Institute of Legal
Professions, ha organitzat nou webinars gratuïts sobre els diferents aspectes del benestar de la
professió legal amb motiu de la celebració de la Lawyer Well-Being Week (Setmana del Benestar
del Professional Legal), que tindrà lloc del 4 al 8 de maig. No cal inscripció prèvia i podeu
consultar-los aquí.
- FORMACIÓ VIRTUAL: Us recordem els Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies
propers:
- Dilluns, 4 de maig de 2020, a les 18:00 h, ponència a càrrec de la psicòloga, Sra.
Carme Brit, sota el títol : “Com conèixer la personalitat de la nostra clientela,
millorem la comunicació. Aproximació pràctica”
- Dimarts, 5 de maig de 2020, a les 12:00 h, ponència a càrrec de l’Advocada i diputada
de la Junta de Govern de l'ICAB, Sra. Cristina Vallejo Ros, sota el títol: “Anàlisi de la
jurisprudència més recent sobre l’IRPH”.
- Dijous, 7 de maig de 2020, a les 18:00 h, a càrrec de l’advocada i mediadora, membre
de la Junta del Centre de Mediació de Dret Privat de les Terrers de l’Ebre, Sra. Núria
Cabanes, sota el títol: “Aspectes legals, processals, laborals i diplomàtics de la

mediació”. FORMACIÓ HOMOLOGADA PEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
Enllaç web per accedir als WbinCICAC
- FORMACIÓ ICAB. Sessió on line prevista pel proper 5 de maig a les 12.00 hores, sobre “Reptes
i mesures de xoc en matèria concursal” que abordarà les mesures i guies d’actuació davant la
previsible allau de concursos de creditors que s’acosten als jutjats mercantils. Inscripció en
aquest enllaç.
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

