Pròrroga del Conveni entre el Departament de Justícia i el Col·legi
d’Advocats de Girona per al funcionament d’un servei d’orientació
jurídica als ciutadans

REUNITS
D’una part, la senyora Iolanda Aguilar i Juncosa, directora de Serveis del
Departament de Justícia, que actua per delegació de la Consellera de Justícia,
en virtut de la Resolució JUS/1040/2017, de 12 de maig de delegació de
competències del Conseller de Justícia en diferents òrgans del Departament
(DOGC núm. 7371, de 17.5.2017).
I, de l’altra, el senyor Carles McCragh i Prujà, degà del Col·legi d’Advocats de
Girona, que actua en representació d’aquest.

EXPOSEN
En data 22 de febrer de 2016, ambdues parts van subscriure un Conveni de
col·laboració entre del Departament de Justícia i el Col·legi d’Advocats de
Girona per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans.
El pacte vuitè d’aquest Conveni disposa la seva vigència per a tot l’any 2016,
prorrogable per períodes d’un any natural (de l’1 de gener al 31 de desembre),
per acord exprés de les parts, sempre que existeixi disponibilitat pressupostària
adequada i suficient.
A requeriment del Departament de Justícia, el Col·legi d’Advocats de Girona ha
manifestat, de forma expressa, la seva voluntat de prorrogar la vigència de
l’esmentat Conveni per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2019, sens perjudici de revisar les condicions d’aquesta pròrroga
si s’aproven nous pressupostos per a l’any 2019 que permetin la seva millora.
Per la seva banda, el Departament de Justícia considera convenient donar
continuïtat durant l’any 2019 a la col·laboració establerta mitjançant el Conveni
de referència.
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Per tot això, ambdues parts

ACORDEN
Primer.- Prorrogar la vigència del Conveni, signat en data 22 de febrer de
2016, entre del Departament de Justícia i el Col·legi d’Advocats de Girona per
al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans, pel període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
Segon.- Mantenir el nombre màxim d’hores anuals subvencionades en 1.682
hores distribuïdes segons les previsions orientatives del Conveni i l’import d’un
mòdul de 31 euros per hora de servei d’orientació jurídica prestada pels lletrats
i lletrades adscrits a aquest, del que resulta una subvenció total per la prestació
del servei durant l’any 2019 de 52.142,00 euros.
Tercer.- En cas d’aprovar-se nous pressupostos per a l’any 2019, el
Departament de Justícia analitzarà les possibilitats de millorar les condicions
d’aquest conveni d’acord amb la dotació pressupostària de la partida
corresponent al seu finançament.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document mitjançant
signatura electrònica.
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