
                                                    
 

                                                                   

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’ASSESSORAMENT 

INTEGRAL A LES DONES ENTRE L’AJUNTAMENT DE POLINYÀ  I 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL 

 

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Il·lm. senyor Javier Silva Pérez, alcalde de Polinyà,  en nom i 

representació de l’Ajuntament d’aquesta població, amb CIF P-0816600-A i 

domicili oficial a la Plaça de la Vila, núm. 1, de Polinyà, assistit  pel secretari de 

la Corporació, el Sr. Bernat Calvo Català, 

 

I, d’una altra part, l’Excm. Senyor Manolo Hernández Martín, degà de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, amb NIF Q0863007A i domicili al carrer de 

Lacy, núm. 15, de Sabadell, en nom i representació d’aquesta corporació, 

 

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a aquest 

atorgament, 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l’Ajuntament de Polinyà, d’acord amb la Llei 5/2008 de 24 d’abril, 

del dret de les dones a erradicar la violència masclista, té la 

competència de gestionar els serveis necessaris per procurar a les 

dones víctimes de maltractaments o discriminació una assistència 

integral i, en aquest sentit, està interessat a que el suport jurídic 

d’aquestes dones el duguin a terme advocats de la seva jurisdicció i, 

per tant, els/les lletrats/des col·legiats/des a l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Sabadell, amb l’objectiu bàsic d’oferir una millor 

cobertura a aquestes víctimes, garantir-ne els seus drets i evitar-ne la 

desigualtat en tots els àmbits. 

 



                                                    
 

II. Que, atès que el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (en endavant, 

l’ICASBD) té interès a col·laborar amb l’esmentat Consistori 

mitjançant aquest servei social i d’assessorament jurídic gratuït per a 

les dones del municipi, que depen de l’Àrea del Torn d’Ofici, 

ambdues parts acorden signar el present conveni de col·laboració, 

que es regeix pels següents  

 

PACTES 

 

PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és el servei d’assessorament integral en 

totes aquelles matèries -civils, penals, laborals i d’estrangeria- que puguin 

afectar la dona que en demana l’assistència. 

 

Així mateix, preveu l’assessorament i la participació d’un representant de 

l’ICASBD en la Comissió de seguiment del protocol de violència contra les 

dones de l’Ajuntament de Polinyà. 

 

SEGON. El servei d’atenció es portarà a terme en les instal·lacions que 

l’Ajuntament habiliti a l’efecte, el segon i quart dilluns de cada mes (tret de 

l’agost) i durant 1,5 hores, d’acord amb els dies i horaris que figuren en el 

calendari annex, i serà prestat per lletrats/des col·legiats/des a Sabadell i que 

pertanyin a les especialitats esmentades. 

 

Aquests/es lletrats/des seran designats per l’ICASBD d’acord un procés de 

selecció de lliure concurrença d’entre tots els col·legiats/des que compleixin els 

requisits necessaris per garantir la prestació del servei amb una màxima 

qualitat.  

 

TERCER. Els/Les lletrats/des assessoraran les dones en tot allò que li 

plantegin en relació amb la seva problemàtica derivada d’una situació de 

maltractament, desigualtat o vulneració dels seus drets. 

 



                                                    
 
QUART. L’ICASBD haurà de remetre al Departament de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Polinyà la informació bàsica de les consultes plantejades al 

servei d’orientació jurídica que té encomenat en virtut d’aquest conveni, a 

l’efecte de poder fer un seguiment continuat de la prestació efectiva del servei. 

 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Polinyà, com a compensació pel servei prestat, 

s’obliga a abonar per a l’any 2020 a l’ICASBD la quantitat de 1.655 euros, que 

inclou els conceptes d’indemnització als lletrats/des pel servei d’assessorament 

i assistència a reunions de seguiment, a raò de 35,00 € l’hora, més 500 euros 

en concepte de cost de gestió i administratiu del servei.  

 

SISÈ. L’ICASBD justificarà la subvenció atorgada dintre del primer trimestre de 

l’any 2021. Aquesta justificació haurà de comprendre una memòria de les 

activitats portades a terme en relació amb aquest conveni, resum de les despeses 

imputades a la subvenció atorgada i, si escau, els seus justificants. 

 

SETÈ. Aquest conveni de col·laboració tindrà efectes des del dia de la seva 

signatura i tindrà una durada de un any, i potestativament les dues parts poden 

acordar explícitament una pròrroga anual fins a un màxim de quatre anys més. 

 

VUITÈ. Són causes de resolució d’aquest conveni: 

- El compliment del termini màxim que estableix la legislació vigent. 

- La denúncia abans de finalització. 

- L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits 

- El mutu acord de les parts. 

- L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació. 

- Les demés causes previstes a l’article 51.2 de la Llei 40/2015 de Règim 

Jurídic del Sector Públic. 

 

Els efectes de la resolució del present conveni són les referides a l’article 52 de 

la Llei 40/2015. 

 

 



                                                    
 
NOVÈ. Protecció de dades 

Les parts es comprometen a respectar, en tot cas, les prescripcions del 

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril 

del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

 

DESÈ. El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que 

puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord d’ambdues 

parts i, quan la situació ho faci necessari, les parts s’acolliran als tribunals 

contenciosos administratius corresponents. 

 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, per 

duplicat i a un sol efecte. 

 

Polinyà, 2 de gener de 2020 

 

Sr. Javier Silva Pérez    Sr. Manolo Hernández Martín 

Alcalde de Polinyà      Degà de l’Il·lustre Col·legi  

de l’Advocacia de Sabadell 

 

 

 

 

Sr. Bernat Calvo Català 

Secretari de l’Ajuntament de Polinyà 

 



                                                    
 
 

ANNEX 

 

CALENDARI 2020 PRESTACIÓ SERVEI D’ASSESSORAMENT INTEGRAL  

A LES DONES, AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els horaris de prestació del servei s’estableixen de la següent manera: 
 

- 2n dilluns de cada mes:  1,5 hores (tardes, de 17.00 h. a 18.30 h.)   
 

- 4t dilluns de cada mes:  1,5 hores  (matins, de 10 h. a 11.30 h.)   
 

MES DIES TOTALS HORES 

Gener 13 i 27 3 h. 

Febrer 10 i 24 3 h. 

Març 9 i 23 3 h. 

Abril  14 i 27 3 h. 

Maig 11 i 25 3 h. 

Juny 8 i 22 3 h. 

Juliol  14 i 27 3 h. 

Setembre 14 (matí) i 28 3 h. 

Octubre  13 i 26 3 h. 

Novembre 9 i 23 3 h. 

Desembre 14 i 28 3 h. 

TOTAL 33 h. 
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