
 

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 

http://www.advocatslleida.org/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792910.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&language=ca_ES&numDOGC=8123&seccion=2
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793082.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/FiscaliaGeneralEstado_InformePlazosyterminosprocesales.pdf
http://www.advocatslleida.org/documents/JutjatSocialsLleida_300420.pdf
https://saludmentalabogacia.org/


 

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 

 

https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa9443b79fa9dddbe0230d60a6db673dcf081007858a6c7eb2fd
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

