L'IL-LUSTRE COLiEGI D'ADVOCATS DE GIRONA (ICAG) ofereix els servéis d'Orientació
Jurídica (SOJ), d'Orientació a la Mediado (SOM) i del Torn d'Ofici i Assisténcia al Detingut
(TOAD) ais partits Judicials de Girona, La Bisbal d'Empordá, Sant Feliu de Guíxols, Blanes,
Santa Coloma de Farners, Olot, Puigcerdá i Ripoll, per tal de garantir l'accés a la Justicia
Gratuita a les persones que ho necessiten i que hi teñen dret, conforme a la normativa
vigent.
Per tal de gestionar aquests servéis i de mantenir un alt grau de qualitat, la Junta de
Govern de I'ICAG es compromet a realitzar tots els esforcos possibles per:

Donar una atenció al públic de qualitat, assegurant un corréete assessorament i
defensa jurídics.
Tramitar la Justicia Gratuita de manera eficient.

Assegurar la formació i preparació deis lletrats i lletrades que hi donen servei, així
com garantir la disponibilitat en tot moment.

Implicar el personal de la corporació en les activitats de qualitat i cercar la millora
continua.

Mantenir actualizada la formació deis treballadors per poder realitzar les tasques
que li son encomanades i informar a tot el personal de la coporació sobre el
funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius fixats.
Donar compliment ais requisits legáis així com altres requisits que la corporació
subscrigui.
Satisfer les necessitats deis ciutadans, així com d'altres grups d'interés, en l'ámbit de
la Justicia Gratuita i d'acord amb les competéncies que té atribu'ides.

Mitjangant el desenvolupament d'aquestes accions, l'IL-LUSTRE COLiEGI D'ADVOCATS DE
GIRONA es compromet a la millora continua de l'eficácia del Sistema de Gestió de la
Qualitat.

A mes a mes, amb l'objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleixi, la
Junta de Govern es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta
política i a revisar periódicament el sistema per garantir la seva eficacia, perqué sigui una
guia i punt de referencia permanent de la corporaejó.
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