
 

     

 
 
Pròrroga per a l’any 2021 del Conveni entre el Departament de Justícia i el 
Col·legi de l’Advocacia 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 de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona, nomenat en data 7 de juny de 2018, que actua en 
representació d’aquest col·legi, d’acord amb l’article 39.1a dels seus estatuts. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per concertar 
aquest conveni. 
 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que  ambdues parts van subscriure un conveni de col·laboració entre el 

Departament de Justícia i el Col·legi de l’Advocacia de Girona per al 
funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans (SOJ) durant l’any 
2020. 

 
II. Que el pacte novè d’aquest conveni disposa la seva vigència des de l’1 de 

gener fins al 31 de desembre de 2020 i que es podrà prorrogar de forma 
expressa per acord d’ambdues parts, de conformitat amb el que estableix 
l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, que preveu que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini les parts poden acordar-ne unànimement la pròrroga expressa d’any 
en any i per un període de fins a quatre anys addicionals o l’extinció. Aquestes 
pròrrogues estaran condicionades, igualment, a la disponibilitat pressupostària 
corresponent. 

 
III. Que, a requeriment del Departament de Justícia, el Col·legi de l’Advocacia de 

Girona ha manifestat 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 
2021, sens perjudici de revisar les condicions d’aquesta pròrroga si s’aproven 
nous pressupostos per a l’any 2021 que permetin millorar-les. 

 
IV. Que, per la seva banda, el Departament de Justícia considera convenient  

donar continuïtat durant l’any 2021 a la col·laboració establerta mitjançant el 
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conveni de referència. 
 
D’acord amb aquestes manifestacions, ambdues institucions acorden l’establiment 
d’aquest conveni, que es regirà pels següents  
 
 
PACTES 
 
1. Prorrogar la vigència per a l’any 2021 del conveni, i dels seus annexos 1 i 2, 
signat entre el Departament de Justícia i el Col·legi de l’Advocacia de Girona per al 
funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans per a l’any 2020. 
 
2. Mantenir el nombre màxim d’hores anuals subvencionades en 1.682 hores, així 
com la distribució orientativa establerta en el conveni que es prorroga. El Col·legi de 
l’Advocacia de Girona determinarà els horaris concrets en què es prestarà el servei i 
pot redistribuir les hores a prestar setmanalment, sempre que es garanteixi la seva 
íntegra i correcta prestació. La redistribució de les hores de prestació del servei 
s’haurà de comunicar amb antelació al Departament de Justícia. 
 
3. Mantenir l’import del mòdul en 31 euros per hora de servei d’orientació jurídica 
prestada pels lletrats i lletrades que hi són adscrits, del que resulta una subvenció 
total per la prestació del servei durant l’any 2021 de 52.142,00 euros. 
 
4. Aplicar, en allò que respecta a la prestació del servei en el cas de declarar-se 
l’estat d’alarma per pandèmia durant l’any 2021, les condicions i la forma de 
prestació del servei d’orientació jurídica a la ciutadania en els termes que estableix 
el pacte 3.2 del conveni de 2020 que es prorroga per a 2021. 
 
5. Analitzar en cas d’aprovar-se nous pressupostos per a l’any 2021, 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. 
 
La directora de serveis   
 
 
 

 
 
 
 
Iolanda Aguilar Juncosa 

El degà del Col·legi de l’Advocacia de 
Girona 
 
 
 
 
 
Carles McCragh i Prujà 
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