COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dilluns, 1 de juny 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 DESPATXOS. Us recordem que la gestió de riscos és obligatòria als
despatxos si teniu algun treballador a càrrec, o esteu treballant amb altres persones. Cal
formular un pla de contingència durant el temps en què s’estigui en estat d’alarma i conservarlo per si us el demanés la inspecció de treball.
-REVISTA. El Consell de redacció de "Lo Canyeret" obre les pàgines de la revista per a publicar
els relats dels col·legiats (i de la seva família) sobre les vivències que heu tingut durant el
confinament. Us demanem també que ens feu arribar els vostres comentaris sobre la normativa
generada durant aquest període d’alarma. Podeu enviar-ho a canyeret_cr@advocatslleida.org.
Inclourem les vostres aportacions en el proper número de la revista.
- FORMACIÓ ICALL. Us adjuntem l'enllaç de la càpsula formativa impartida pel LAG Luis
González, sobre reactivació de l’activitat judicial:
•
•

Reactivació dels terminis processals i de l’activitat judicial (I). Aquesta primera part
conté una explicació sobre els terminis processals previstos en el RDL 16/2020. Veure
aquí.
Reactivació dels terminis processals i de l’activitat judicial (II): altres qüestions
d’interès. En aquesta segona part, exposa com serà la represa de l’activitat judicial a
partir de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals. Veure aquí.

- PROVA D’ACCÉS. Us adjuntem l’Ordre PCM/467/2020, de 29 de maig per la que qual es
modifica l’Ordre PCI/1261/2019, de 26 de desembre, per la que es convoca la prova d’avaluació
d’aptitud professional per a l’exercici de l’advocacia per a l’any 2020. Consulta aquí.
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

