Àrea d’Atenció a les Persones
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL PER A
L’ASSESSORAMENT I L’ORIENTACIÓ JURÍDICA EN MATÈRIA DE CLÀUSULES
ABUSIVES EN TEMES HIPOTECARIS DINS DELS SERVEIS PÚBLICS DE
CONSUM, PER A L’ANY 2018
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Sra. Laura Martínez Portell,
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 1.4.e.2 i el 5.4.c de la
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB el 22 d’abril
de 2016; assistida pel secretari delegat el Sr. Joan Guasch Marimon en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 7731/16
de data 28 de juliol de 2016 sobre delegació de funcions de Secretaria, mandat 20152019 (II), publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2016.
D’altra part, l’Excel·lentíssim Sr. Manuel Hernández Martín, Degà de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Sabadell (en endavant ICAB) després que el 29 de desembre de 2016
en prengués possessió oficial, en haver resultat guanyador i proclamat electe en virtut
del procés electoral per a la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern celebrat el
passat 13 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableix l’article 44.1, a)
dels vigents Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, declarats adequats
a la legalitat en virtut de la Resolució JUS/782/2010, de 10 de març (DOGC 5594, de
24 de març de 2010).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1.- El 31 d’octubre de 2002 es va aprovar pel Ple de la Diputació de Barcelona la
creació de la Xarxa Local de Consum (XLC).
La XLC és una agrupació voluntària, que té vocació d’estar constituïda pels ens locals
de la província que s’hi adhereixin, mitjançant la signatura del corresponent conveni
marc d’adhesió, i que gestionin serveis locals de protecció i defensa del consumidor de
la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada, que comparteixen
iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona, com a membre i promotora de la XLC, assumeix, entre
altres, el compromís de proporcionar suport tècnic i jurídic a la resta de membres de la
Xarxa.
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2.- El 10 de març de 2014 es va signar Acord marc de col·laboració entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el
Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya per al funcionament d’uns
punts d’orientació jurídica municipals.
3.- En relació amb l’anterior, cal tenir present la resolució dictada pel TJUE, amb data
21 de desembre de 2016, per la que es declara que la nul·litat de la clàusula terra ha
de tenir efectes des de l’inici del contracte hipotecari (en contra de l’establert per la
STS de data 9.5.2013 que limitava els efectes a la data de la resolució dictada), ha
estat dictat el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de
protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, que preveu un mecanisme de
resolució extrajudicial, mitjançant petició del deutor a l’entitat financera de la devolució
de les quantitats abonades en aplicació de la clàusula declarada nul.la, el que ha
provocat un increment de la petició dels ciutadans i ciutadanes d’orientació jurídica en
relació a la possible existència de clàusules abusives als seus contractes de préstec
hipotecari.
4.- Per altra part, en els últims temps són moltes les resolucions judicials que han
posat de manifest la possible existència d’altres clàusules en els contractes de
préstecs hipotecaris, que també poden ser qualificades d’abusives.
5.- La normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta, i en particular l’article 17 del
Decret 252/1996, estableix que els Col·legis de l’Advocacia disposaran de serveis
d’assessorament i orientació jurídica als ciutadans, i 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, tal com és previst a l’article 6.1 de la Llei 1/1996, de 10 de gener
d’Assistència Jurídica Gratuïta.
6.- L’article 66 del TRLMRLC, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
preveu entre les competències municipals, les relatives a la defensa d’usuaris i
consumidors, així mateix, l’article 91 de la mateixa norma indica que les diputacions
provincials a més a més de prestar serveis públics de caràcter supramunicipal
coordinen els serveis municipals per garantir la prestació integral i adequada dels
serveis en la província i els presta assistència jurídica, econòmica i tècnica.
7.- El 19 de setembre de 2017, la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Sabadell, han subscrit conveni de col·laboració per a l’assessorament i
orientació jurídica en matèria de clàusules abusives en temes hipotecaris en serveis
públics de consum per al 2017.
El pacte 4 del conveni esmentat preveu la possibilitat que aquest sigui prorrogat per
període anuals per acord exprés de les parts.
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8.- És voluntat de la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Sabadell, formalitzar l’addenda al conveni i consegüentment, atendre als ens locals en
els termes estipulats al conveni de 19 de setembre de 2017.
9- Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidits per la
Llei 40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
L’efectivitat de la despesa derivada de la present addenda queda supeditada a
l’aprovació definitiva del pressupost per a 2018 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient
a l’aplicació pressupostària G/60402/49300/489XX del pressupost per a 2018.
Que la minuta de l’addenda va ser aprovada per decret de la Presidència de data 21
de desembre de 2017.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquesta addenda al Conveni de 19 de setembre de 2017, que
es regirà pels següents pactes
PACTES
PRIMER.- Objecte
L’objecte es aprovar l’addenda al Conveni de Col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell per a l’assessorament i l’
orientació jurídica en matèria de clàusules abusives en temes hipotecaris dins dels
serveis públics de consum, per a l’any 2018.
SEGON.- Compromisos de les parts
Els compromisos assumits per les parts són els previstos al Conveni de 19 de
setembre de 2017 en tot allò que no contradigui el disposat en la present addenda.
1.-Compromisos de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell:
El total d’hores màxim de prestació del servei serà de 967, distribuïdes en el període
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
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2. Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona farà una aportació al ICASBD per un import màxim de
trenta dos mil (32.000,00 €) al finalitzar la vigència del conveni.
L’import màxim esmentat es desglossa de la següent manera:
TRENTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU euros AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS (31.369,48, €) que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el
nombre d’hores establert al pacte segon i un cost per hora de trenta-dos euros amb
quaranta-quatre cèntims (32,44 €).
-SIS-CENTS TRENTA euros AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (630,52 €) com a
despeses de gestió de l’ICASBD en la consecució dels objectius previstos en el
present conveni.
L’aportació econòmica compromesa per la Diputació de Barcelona es concreta pel
període contemplat des de l’inici del servei fins al 31 de desembre de 2018, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60402/49300/489XX del pressupost de la
Corporació per a l’any 2018, el crèdit de la qual resta supeditat a l’aprovació definitiva
del pressuposts per a l’any 2018 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
TERCER.-Execució de les activitats, forma de verificar l’adequada execució i
termini de justificació per portar-les a terme
Les activitats tindran de termini per a ser executades fins el 31 de desembre de 2018.
QUART.- Vigència de l’addenda
La present addenda estendrà els seus efecte fins al 31 de desembre de 2018.
CINQUÈ. – Resta de clàusules
Donar per reproduïdes i d’aplicació la resta de clàusules establertes al Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Sabadell aprovat per decret de la Presidència 8126/17 de 21 de juliol de 2017.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un sol
efecte en el lloc i la data que s’assenyalen.
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