CONVOCATÒRIA
ESTRANGERS

SERVEI

D'ORIENTACIÓ

ALS

Us informem que el Col·legi de l'Advocacia de Lleida ha signat un conveni amb l'Ajuntament
de Lleida, Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, per a la
col·laboració i suport en l'assessorament, orientació jurídica, formació i mediació per a la
incorporació normalitzada de la població migrada a la ciutat de Lleida.
Aquest Conveni consistirà en donar part del nostre col·lectiu un servei d'orientació, mediació
i formació als estrangers (SOE Servei d'Orientació als Estrangers).

Per aquest mes de desembre s'ha acordat el següent:
•

Dues xerrades, cadascuna d'elles tractaran sobre el Procediment de l'Obtenció de
la Nacionalitat i el tema dels Drets laborals dels estrangers. Tindran una durada
d'hora i mitja, de 20 h a 21.30 h, a l'Edifici de plaça de l'Ereta. La compensació
econòmica serà de 70 euros més IVA, per cada formació (a concretar els dies).

•

Un dia de Servei d'Orientació als Estrangers amb una durada de 4 hores, de 9.30 h
a 13.30 h, el dia 19 de desembre 2018, i la compensació serà de 30 euros més IVA
l'hora.

Els preus estan fixats dins del Conveni.

Totes les persones que estigueu interessades en la inscripció voluntària per a
seleccionar l'equip de lletrats i lletrades al SOE podeu fer arribar el vostre currículum a
aranmartinez@advocatslleida.org, fins al proper dimarts 4 de desembre, indicant quina
d'aquestes sessions us agradaria impartir preferentment, tingueu en compte que per la
urgència, no podem prorrogar el termini.

Per a la posada en funcionament del Conveni l'any 2019 es tornarà a enviar una Circular als
efectes d'inscripció per a tot l'exercici 2019.

Les comunicacions des del Col·legi les farem via correu electrònic, a través de l'adreça que
consta als arxius col·legials.
Els requisits per a formar part d'aquest Conveni seran: estar donat d'alta al Torn d'ofici
d'estrangeria, tenir un mínim de tres anys d'antiguitat al torn d'ofici d'estrangeria i formació
en la matèria d'estrangeria.

