
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA 
DE MOGODA 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, la Sra. Isabel Garcia Ripoll en representació de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda, amb CIF P0826000B i domicili a la Plaça de la Vila 5, assistit pel 
Secretari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, el Sr. Francesc Consuegra i 
Giner, qui dóna fe de l'acte. 
 
I d’una altra part, l’Il·lma. Sra. Eulàlia Barros Navinés amb DNI 46.604.123M degana 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, amb NIF Q0863007A i domicili al 
carrer de Lacy, núm. 15, de Sabadell, actuant 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 (en endavant, ICASBD), així com la conveniència d’apropar-lo als ciutadans i 
ciutadanes, especialment a aquells/es que tenen més dificultats per desplaçar-se fora 
de la seva localitat, mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica 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 Santa Perpètua de Mogoda cooperar amb 
l’ICASBD amb l’objectiu d’establir i posar en marxa un servei o punt d’orientació 
jurídica en el seu àmbit d’influència, de caràcter públic i adreçat a tots aquells 
ciutadans que en demanin assessorament a través d’aquest servei 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 en l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de caràcter públic i gratuït, 
adreçat als ciutadans/es d’aquest municipi i àrea d’influència que ho sol·licitin, per tal 
de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, sobre qualsevol 



matèria jurídica (civil, penal, administrativa), amb excepció dels casos de violència de 
gènere, atès que aquest camp té més delimitats els seus circuits o compta amb altres 
convenis específics.  
 
A banda d’analitzar la viabilitat de la pretensió, el/la lletrat/da ha d’informar el/la 
ciutadà/na 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, si escau, si les condicions tècniques ho permeten, 
iniciar la tramitació de l’esmentada sol·licitud.  
 
SEGON. La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de l’1 de gener de 2022 fins el 
31 de desembre de 2024, llevat dels mesos d’agost, que tindran la consideració 
d’inhàbils-festius i durant els quals no es prestarà el servei. 
 
Aquest termini inicialment pactat s’entendrà automàticament prorrogat amb efectes de 
l’1 de gener de l’any següent, si cap de les parts signants no comunica a l’altra, de 
manera expressa i amb 1 mes d’antelació a la data del venciment inicial o de qualsevol 
de les pròrrogues, la seva voluntat expressa de deixar-lo sense efecte.   
 
TERCER. La prestació del servei es portarà a terme en les instal·lacions que 
l’Ajuntament designi i habiliti a l’efecte, el primer dijous hàbil de cada mes, llevat del 
mes d’agost, que tindrà la consideració d’inhàbil festiu i durant el qual no es prestarà el 
servei. 
 
El servei d’atenció serà a raó de 3 hores mensuals (mínim), còmput que es podrà 
ampliar a requeriment i segons la demanda del servei de contacte del Consistori. 
 
El calendari d’atenció s’estableix per l’any 2022 el primer dijous de cada mes (excepte 
Agost) amb la possibilitat de modificar-ho segons necessitats del servei i prèvia 
concreció amb el/la lletrat/da. 
  
QUART. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es compromet a efectuar 
anualment una compensació econòmica a favor de l’ICASBD per la prestació d’aquest 
servei.  
 
Ambdues parts acorden que l’import d’aquesta compensació a favor del Col·legi 
d’Advocats es meriti d’acord amb les hores totals de servei públic prestat per part dels 
lletrats/des durant cada any de vigència, i a raó de 35 euros/hora, establint  per cada 
any un total de 33 hores mínimes. Per tant, la quantia de l’esmentada compensació 
anual serà la que es correspongui de multiplicar el total d’hores prestades per 35 
euros.  
 
A banda de l’anterior, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda es compromet 
igualment a compensar anualment l’ICASBD amb la quantitat de QUATRE-CENTS 
euros (400 €), per les despeses de gestió administrativa derivades del funcionament 
del Servei. 
 
Aquestes aportacions seran lliurades en un únic pagament que l’Ajuntament haurà de 
fer efectiu abans del 31 de març de l’any següent al de prestació del servei, prèvia 
presentació per part de l’ICASBD del certificat i justificants que acreditin que s’han 
realitzat efectivament les hores de prestació acordades. 
 
No obstant el que es disposa a l’apartat anterior, s’admetran justificacions parcials per 
períodes trimestrals o quadrimestrals d’activitat. 
 



CINQUÈ. L’ICASBD vetllarà perquè els professionals que prestin el Punt o Servei 
d’Orientació Jurídica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda compleixin amb 
els requisits de formació i experiència requerida, i perquè puguin atendre i actuar en la 
llengua que esculli el/la ciutadà/na que accedeixi al Servei d’Orientació Jurídica, 
d’entre les dues llengües oficials a Catalunya.  
 
Igualment, el/la lletrat/da haurà de presentar als responsables del servei a l’Ajuntament 
un breu informe amb la informació bàsica de les consultes realitzades en el servei, a 
efectes estadístics i per poder fer un seguiment continuat de la prestació efectiva del 
mateix.  
 
SISÈ. Amb la finalitat de fer un seguiment i, si escau, desenvolupar o optimitzar les 
accions específiques vinculades amb l’execució d’aquest conveni, es podrà constituir 
una Comissió Mixta d’Avaluació i Seguiment, formada per dues persones (una 
designada per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’altra designada per 
l’ICASBD), que podran reunir-se periòdicament, bé quan ho sol·liciti una de les parts o, 
si escau, quan esdevingui necessari.  
 
SETÈ. Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el 
consentiment escrit de les dos parts. 
 
VUITÈ. Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes 
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la 
seva vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte tercer. 
 
NOVÈ. 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 sisè del present Conveni. A manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció 
contenciosa administrativa serà la competent per conèixer d’aquestes qüestions.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte en el lloc i la data que s’assenyalen 

 

 

 

 

 
Degana Col·legi Advocacia Sabadell             Alcaldessa de    l’Ajuntament de   
Sra. Eulalia Barros Navinés                                                  Sta. Perpètua  
                        Sra. Isabel Garcia Ripoll   

 

 

 

 

 
  Francesc Consuegra Giner 

Secretari General de la  Corporació 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
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