COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19
Tramesa: Dilluns, 25 de 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 JUDICIAL. S’adjunta aquí l'acord adoptat el dia 23 de maig per la Comissió
Permanent de Consell General de Poder Judicial, així com el seu annex, en els quals s'exposen
els criteris d'aquest òrgan sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis processals i
administratius.
- ESTRANGERIA. Aclariments al Conveni que possibilita als advocats la realització de tràmits
administratius i gestió documental per via electrònica en matèria d'estrangeria, i a la plataforma
d'accés Mercurio, que ens facilita el Consejo General, i que podeu consultar en el següent enllaç.
- FORMACIÓ ICALL. Us fem arribar la segona càpsula formativa que ens ha preparat la comissió
de formació, sobre “La clàusula rebus sic stantibus en els contractes d’arrendament” que realitza
el Sr. Alejandro Fuentes-Lojo. Visualitzar vídeo aquí.
- FORMACIÓ. El proper dia 28 de maig de 10.00 a 11.30 tindrà lloc ell Webinar “Access to Justice
of Persons with Disabilities: the way forward and practical tools”, organitzat per la Fundació
ONCE en el marc del Foro de discapacitat. Programa i inscripció aquí.
- FORMACIÓ. “Com afecta la COVID-19 l’àmbit tributari?”, seminari en línia (webinar), organitzat
pel Departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda, el proper dijous dia 28 de maig
de 9.30 a 11 h. Programa i inscripció aquí.
- FORO JUSTICIA. Espai de debat jurídic organitzat per l’ICAM, el dia 28 de maig a les 9.30 h, en
què serà ponent el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Inscripció 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

