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Dóna'ns la teva opinió Avís:

Tots els comentaris passen per 
un procés de moderació, per 
això poden trigar uns minuts a 
aparèixer publicats. 

Aquests comentaris són l'opinió 
dels usuaris i no la d'aquest portal.

No s'admeten comentaris 
insultants, ni racistes, ni contraris a 
les lleis vigents. 

No es publicaran comentaris que 
no estiguin relacionats amb la 
notícia.

No es publicaran els comentaris 
que incompleixin les condicions 
d'ús que asseguren una 
participació de qualitat i 
respectuosa.

Recomanacions per als 
comentaris:

Els comentaris han de ser 
educats i no poden caure en el 
mal gust.

•

Aconsellem fer servir una 
ortografia correcta, amb punts i 
comes, perquè l'opinió sigui 
més entenedora.

•

Recomanem escriure amb un 
ús adequat de les majúscules i 
les minúscules: un comentari 
tot en majúscules fa la 
sensació que s'està cridant, 
mentre que un comentari tot en 
minúscules es pot 
malinterpretar o no entendre's 
correctament si conté noms 
propis o topònims.

•

Els advocats de Barcelona tindran un 
centre de suport de 1.200 metres quadrats 
a la Ciutat de la Justícia 
Actualitzat a les 21:30 h   14/02/2011 

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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