
                                                                          
                                                                                                                 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE POLINYÀ I 
L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL PER AL 

FUNCIONAMENT D’UN SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA A LA 
CIUTADANIA 

 
            REUNITS 

 
D’una part, l’Il·lm/a. Sr/a. Javier Silva Pérez, alcalde de l’Ajuntament de Polinyà, 
amb NIF P-08116600-A i domicili a la Plaça de la Vila, núm. 1, d’aquest 
municipi, en nom i representació d’aquest Consistori, assistit pel secretari de la 
Corporació, el Sr. Bernat Calvo Català, 
 
I d’una altra part, l’Excm. Sr. Manolo Hernández Martín, degà de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb NIF Q0863007A i domicili al carrer de 
Lacy, núm. 15, de Sabadell, en nom i representació d’aquesta Corporació, 
 

         MANIFESTEN 
 
1. Que la normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 
17 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions 
d’assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al 
reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les 
actuacions professionals dels advocats i procuradors, estableix que els col·legis 
d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i orientació jurídica als 
ciutadans, que donaran també l’assessorament i orientació previs al procés a 
qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui 
per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió, 
previst a l’article 6.a de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta. 
 
2. Que al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment 
considerable del número de demandes de l’esmentat servei gestionat pel 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, així com la conveniència d’apropar-lo als 
ciutadans mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica, 
conceptuats com a servei social i dins de l’àmbit de l’assessorament jurídic 
gratuït, en diversos municipis de la seva àrea d’influència.  
 
3. Que, ateses les circumstàncies actuals que suposen per als municipis un 
increment de les sol·licituds d’orientació davant dels serveis d’atenció ciutadana 
dels seus consistoris, és voluntat de l’Ajuntament de Polinyà cooperar amb 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell amb l’objectiu d’establir un servei 
o punt d’orientació jurídica en el seu àmbit municipal.      
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
pactes: 
 



                                                                          
                                                                                                                 
 

PACTES 
 
PRIMER. L’objecte d’aquest Conveni és l’establiment d’un Servei o Punt 
d’Orientació Jurídica al municipi de Polinyà, adreçat, de forma gratuïta i com a 
servei social, als ciutadans d’aquest municipi i àrees d’influència que ho 
sol·licitin, per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i 
gratuït, sobre qualsevol matèria jurídica (civil -en totes les seves branques i 
modalitats, incloent la hipotecària-, penal, administrativa, estrangeria), amb 
excepció només dels casos de violència de gènere o de l’àmbit laboral, atès 
que aquests camps tenen més delimitats els seus circuits o compten amb altres 
convenis específics.  
 
A banda d’analitzar la viabilitat de la pretensió, el/la lletrat/da ha d’informar el 
ciutadà usuari del servei sobre la documentació i requisits necessaris per 
sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb les prescripcions 
de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, i del Decret 252/1996, de 5 de 
juliol, quedant exclosa però, la tramitació de l’esmentada sol·licitud que, en tot 
cas, s’haurà de formalitzar davant del SOJ del Col·legi d’Advocats de Sabadell. 
 
SEGON. El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des pel Col·legi de 
l’Advocacia de Sabadell, en el lloc o dependència municipal designat pel 
Consistori. 
 
TERCER. El present conveni sortirà 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. 
 
La prestació del servei durant l’any 2020 s’estableix en un total de 33 hores 
anuals (22 dies X 1,5 hores), i d’acord amb el següent calendari: 
 

Mes   Dies    Total Hores 
 
Gener   7 i 21   3 
Febrer    3 i 17   3 
Març   2 i 16   3 
Abril    6 i 20   3 
Maig   4 i 18   3 
Juny   1 i 15   3 
Juliol    6 (MATÍ) i 20 3 
Setembre  7 (MATÍ) i 21 3 
Octubre  5 i 19   3 
Novembre  2 i 16   3 
Desembre  7 (MATÍ) i 21 3 
   
TOTAL       22             33 

 



                                                                          
                                                                                                                 
 

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

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

- 3r dilluns de cada mes:  1,5 hores  (matins, de 10 h. a 11.30 h.)   
 
Excepcionalment, des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre, els servei 
es realitzarà sempre en la franja horària de matí, tenint en compte l’horari 
d’obertura del Consistori. 
 
QUART. El Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha de remetre al Departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Polinyà la informació bàsica de les 
consultes plantejades als serveis d’assessorament jurídica que té encomenats 
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 col·laborarà amb el Col·legi de l’Advocacia 
de Sabadell mitjançant l’oportuna compensació a favor del Col·legi, en funció 
del nombre d’hores de prestació de servei i d’acord amb el calendari i hores 
consignades al pacte tercer.  
 
En base a l’anterior, l’import d’aquesta compensació a percebre pel Col·legi de 
l’Advocats durant la vigència del present conveni és de MIL CENT 
CINQUANTA CINC EUROS (1.155 €), que es correspon amb l’operació 
matemàtica de multiplicar el total d’hores de servei establert al pacte tercer (33 
hores anuals) per un cost/hora de 35,00 euros. 
 
A banda de l’anterior, l’Ajuntament de Polinyà també es compromet a liquidar al 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell la quantitat de CINC-CENTS euros (500,00 
€) , en concepte de despeses de gestió per la prestació del Servei. 
 
Aquestes aportacions seran lliurades en un únic pagament que l’Ajuntament de 
Polinyà haurà de fer efectiu, com a molt tard, dintre del primer trimestre de l’any 
següent al del venciment o prestació del servei, prèvia presentació per part del 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell del certificat i documentació oportuna que 
acrediti la realització efectiva de les hores de prestació acordades i, si escau, 
una memòria de les activitats portades a terme en relació amb aquest conveni, 
amb indicació del resum de les despeses imputades a la gestió del servei i els 
justificants oportuns que pugui requerir el Consistori. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, les parts poden acordar 
justificacions parcials de períodes trimestrals o semestrals d’activitat. 
 
SISÈ. El Col·legi de l’Advocacia de Sabadell vetllarà perquè els professionals 
que prestin el Punt o Servei d’Orientació Jurídica de l’Ajuntament de Polinyà 
compleixin amb els requisits de formació establerts a la normativa d’assistència 



                                                                          
                                                                                                                 
 

jurídica gratuïta. En aquest sentit, el servei haurà de ser prestat per 
advocats/des col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Sabadell que hagin 
acreditat experiència en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta. 
 
Igualment, el Col·legi ha de garantir que els professionals que prestin el servei 
puguin actuar i atendre en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al 
Servei, d’entre les dues llengües oficials a Catalunya.  
 
SETÈ. Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions 
específiques en execució del compliment de les finalitats expressades en 
aquest conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació i 
tramitació, les parts podran constituir una Comissió Mixta, de coordinació, 
formada per dues persones (una designada per l’Ajuntament de Polinyà i l’altra 
designada pel Col·legi de l’Advocacia de Sabadell) que, si escau, estudiarà i 
formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients.  
 
VUITÈ. Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni 
requerirà el consentiment escrit de les dos parts. 
 
NOVÈ. Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 
- El compliment del termini màxim que estableix la legislació vigent. 
- La denúncia abans de la seva 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. 
 
DESÈ. 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. 
 
ONZÈ. Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, 
desenvolupament, modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de 
l’aplicació del present conveni, s’hauran d’intentar solucionar en el si de la 
Comissió Mixta prevista en el pacte setè. A manca d’acord d’aquesta Comissió, 
la jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per conèixer 
d’aquestes qüestions.  
 



                                                                          
                                                                                                                 
 

 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un 
únic efecte en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
 
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 

 


		2020-01-03T10:07:25+0100
	JAVIER SILVA PEREZ - DNI 47176303Z (AUT)


		2020-01-07T10:27:03+0100
	CPISR-1 C BERNAT CALVO CATALÀ


		2020-01-09T12:01:28+0100
	NOMBRE HERNANDEZ MARTIN MANOLO - NIF 39031112C




