Conferència sobre les
conseqüències de l’entrada en
vigor de la Llei 5/18 d’11 de juny, en
relació a la ocupació il·legal
d’habitatges
PRESENTACIÓ

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró,
organitza la Conferència sobre les conseqüències de l’entrada en vigor
de la Llei 5/18 d’11 de juny, en relació a la ocupació il·legal
d’habitatges que tindrà lloc el proper 28 de novembre de 2018 a partir
de les 18.00 hores. Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma
Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.

PROGRAMA

I.- Conseqüències de l’entrada en vigor de la Llei 5/18 d’11 de juny, en
relació a la ocupació il·legal d’habitatges
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Horari: A partir de les 18.00 hores.
Ponent, Sr. Jesús M. Sánchez García
Advocat i secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Ponent, Sra. Cristina Vallejo Rosa
Advocada i membre de la Junta i del Consell Formatiu de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
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DATA / HORARI

Dimecres, 28 de novembre. De 18.00h a 20.00h

LLOC

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444

Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

PREUS

Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Mataró:
 Presencial: 10€
 Videoconferència / Streaming: 20€

Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats de
Mataró, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats:
 Presencial: 20€
 Videoconferència / Streaming: 20€
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Altres professionals:
 Presencial: 20€
 Videoconferència / Streaming: 20€

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT

Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats de
Mataró. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència.
Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir
a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les
passes a seguir.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una
transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES523191-0500-04-4591375128.
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a
formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud
d’inscripció.
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