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Notícies

Inauguració i presentació del Centre de Suport Professional de la Ciutat de la Justícia el
dilluns 14
10/02/2011

El Centre de Suport Professional –situat a la Ciutat de la Justícia (edifici D, 2a planta)- ha estat impulsat pel
Col·legi d'Advocats de Barcelona i Urbisca. Aquestes instal·lacions ajudaran a molts advocats a superar la crisi econòmica i gestionar millor
la seva relació amb els clients.
L'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) i URBICSA –Societat Concessionària encarregada del Finançament, la Construcció, el
Manteniment i l'Explotació de la Ciutat de la Justícia-- presentaran el Centre de Suport Professional (CSP) el dilluns 14 de febrer.
El president d’URBICSA, Ramon Serra, i el degà de l’ICAB, Pedro L. Yúfera, explicaran als mitjans de comunicació què és el CSP, els motius pels
quals es posa en marxa aquest servei dirigit als advocats i quin és el target preferent, entre d’altres aspectes.
L’acte inaugural comptarà també amb l’assistència del Gerent de la Ciutat de la Justícia, Francesc Jiménez, , i la representante de la delegació de
l'ICAB a Hospitalet, Olaya Lourdes Checa Pérez.
El CSP és un espai equipat amb tot el necessari per compartir sense exclusivitat entre diversos advocats i usuaris, un establiment adequat per treballar
d’una manera eficaç i còmoda al mateix recinte on se celebren bona part dels nostres judicis. Està ubicat a la segona planta de l’edifici D de la Ciutat
de la Justícia i compta amb 1.240 m2 de superfície repartits entre despatxos individuals i col·lectius, sales de reunions i àrees comunes de treball.
MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE DE SUPORT PROFESSIONAL:
Centre de Suport Professional
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat
Avinguda del Carrilet, 3
Edifici D
Planta 2a
08902 - L'Hospitalet de Llobregat
Telf. 900 101 803
info@cspcj.com
www.cspcj.com
Horari: 8.00 h a 20.00 h, de dilluns a divendres excepte festius
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