COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dilluns, 4 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:
- REPRESA ACTIVITAT. Hem sol·licitat a la Presidenta de l’Audiència Provincial de Lleida, una
reunió per tractar totes les qüestions relacionades amb el Reial Decret Llei 16/2020. Us
mantindrem informats.
- TORN D’OFICI. Us informem que hem rebut la transferència corresponent al 93% del torn
d’ofici de març, i el 22% restant del febrer. El Col·legi ja ha procedit a fer els corresponents
ingressos.
- MESURES PROCESSALS. Us adjuntem el Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana, sobre
les mesures processals preses pel RDL 16/2020 de 29 d’abril. Consultar aquí.
- COVID-19. El Departament de Justícia està elaborant una guia de pràctiques sanitàries i de
protecció als edificis judicials. Un cop estigui acabada, us la farem arribar, juntament amb les
mesures que haguem d’adoptar com a Col·legi.
- DESCONFINAMENT. Podeu consultar aquí, l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, que estableix
les condicions per l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, l’obertura d’arxius, i la
pràctica de l’esport professional i federat.
- COVID 19. Codi Electrònic publicat al BOE sobre les normes que afecten a la mobilitat de les
persones. Consultar aquí.
- CONSEJO GENERAL ABOGACÍA ESPAÑOLA. Us adjuntem un document de treball que recull les
propostes per una Llei d’agilització processal. Us preguem que ens feu arribar els vostres
suggeriments abans de demà dia 5 a la tarda, per tal que en donem trasllat per la seva inclusió.
Consultar aquí.
- AJUNTAMENT DE LLEIDA. Us adjuntem informació sobre la campanya endegada per
l’Ajuntament de Lleida, per si és del vostre interès la inclusió dels despatxos al mapa digital del
comerç de la ciutat. Consultar aquí.
- FORMACIÓ. Conferència on line organitzada per l’ICAB, “Tendències normatives que
estableixen la mediació com a eina clau per a l’advocacia en temps del COVID-19”, que tindrà
lloc el proper 06/05/2020, a les 17:30 hores. PONENTS: Mª Eugènia Gay, Degana de l'Il·lustre
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; Raquel Alastruey, Magistrada i Marta Martinez, Degana
del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa i Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC.
Inscripció en aquest enllaç.

- FORMACIÓ VIRTUAL. Us recordem els Wbin del CICAC que tindran lloc durant aquests dies
propers:
- “Aspectes legals, processals, laborals i diplomàtics de la mediació”, a càrrec de la
Sra. Nuria Cabanes Cid, que tindrà lloc el proper 07/05/2020, a les 18:00 hores
Recordar-vos que aquesta ponència homologada pel Centre de Mediació de la
Generalitat. Més informació, aquí.
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

