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Barcelona (ACN).- Els advocats de Barcelona disposen des d'aquest dilluns d'un Centre de
Suport Professional de 1.240 metres quadrats situat al complex de la Ciutat de la Justícia. A
la segona planta de l'edifici D, just al costat dels quatre edificis jurisdiccionals, els advocats
podran compartir serveis comuns i disposaran d'infraestructures com sales de reunions,
despatxos, serveis de telecomunicacions, bústies i arxiu, entre altres. Els advocats només
hauran de pagar els serveis que utilitzin, sense despeses d'establiment. Els advocats també
podran establir el domicili social al centre.
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