COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Divendres, 5 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 poden ser del vostre interès:
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL. En la comunicació del dia 26 de maig us vàrem adjuntar els dos
enllaços que trobareu aquí i aquí, per consultar les dades dels jutjats de la demarcació de Lleida.
A petició d’algun company, us adjuntem ara el pdf amb els correus corporatius dels Jutjats de
Lleida ciutat .
- REPRESA ACTIVITAT JUDICIAL: Us adjuntem els acords el Jutge Degà de Cervera, referits als
procuradors, i a l’accés a les oficines judicials.
- REPRESA CONCILIACIONS CMAC. Podeu consultar en al Portal de Conciliacions la informació
sobre les dates a partir de les quals es reprèn, amb cita prèvia, l'atenció presencial a cada Servei
Territorial, inclòs el de Lleida.
- MEDIACIÓ. Us comuniquem que a partir d'ara i, per motius de seguretat, la nova URL d'accés
al Sistema d'Informació per a la Mediació Civil (SIMC) del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya serà la següent: https://simc.justicia.gencat.cat/
- FORMACIÓ COVID – 19. El Consejo ens informa de que el proper dijous 11 de juny de 16:30 a
18:00 h s’impartirà la Conferència “La crisis económica derivada del COVID19 hace
imprescindible la regulación de la cláusula rebus sic stantibus”, amb els ponents, Jesús Sánchez
García, advocat i secretari de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Javier
Orduña Moreno, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Valencia i ex magistrat de la Sala 1a
del Tribunal Suprem. La conferència es gratuïta però cal formalitzar inscripció aquí.
Gaudiu del cap de setmana.
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

