CONVOCATÒRIA DE LA INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA PER A SELECCIONAR
L’EQUIP DE LLETRATS I DE LLETRADES DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA
DE BARCELONA,
AMB LA FINALITAT DE PRESTAR EL SERVEI
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA PENITENCIÀRIA PER A L’ANY 2022- CP DONESBARCELONA,
tot estant condicionada a la pròrroga del Conveni de
Col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell d’Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica
Penitenciària per a l’any 2022.
PRIMER.- ASPECTES GENERALS RELATIUS ALS LLETRATS I LLETRADES
QUE PRESTEN EL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA PENITENCIÀRIA
El Conveni per a la prestació del servei estableix que el servei serà atès pels
lletrats i lletrades que el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
designi d’entre aquells que s’hagin inscrit voluntàriament, amb la condició que
reuneixin els requisits determinats pel Conveni i els determinats addicionalment
pel Consell, amb la finalitat de garantir la correcta prestació del servei.
SEGON.- REQUISITS EXIGIBLES ALS LLETRATS I LLETRADES QUE
PRESTARAN EL SERVEI
Els requisits que han de reunir el lletrats i lletrades per a la prestació del servei,
són els següents:
a) Complir, amb caràcter general, els requisits de formació per accedir a la
prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta. Aquest requisit ve
determinat pel fet de trobar-se col·legiat com exercent en l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, complint les condicions generals
d’inscripció al Torn d’ofici establertes.
b) Haver superat un curs d’especialització en dret penitenciari.
c) Acreditar l’experiència en tramitació administrativa i judicial d’assumptes.
d) Poder atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi
al SOJP d’entre les dues llengües oficials de Catalunya.
A més dels requisits relacionats s’ha establert un règim d’incompatibilitats i
obligacions del personal que presta el servei:
a) L’accés al servei és incompatible amb l’exercici privat de l’assessorament i
defensa en matèria jurídica penitenciària en el centre en el que es presta el
servei. Aquesta incompatibilitat no afecta l’actuació del lletrat prestador del servei
en el Torn d’Ofici Especial Penitenciari. Tanmateix, és incompatible amb tota
vinculació amb qualsevol empresa pública o administració relacionada amb la
funció Penitenciària en l’àmbit de Catalunya.

La incompatibilitat abans enunciada suposa que els lletrats i lletrades assignats
al servei, durant tot el període en què el prestin efectivament, no desenvoluparan
la tasca privada d’assessorament i defensa jurídica en matèria de dret
penitenciari en el Centre on prestin el Servei.
b) Els lletrats i lletrades, de conformitat amb allò que disposen les normes
deontològiques i el règim legal de referència, han de mantenir la confidència i
han de garantir la seguretat i la integritat de les dades que se li cedeixen sobre
les persones usuàries del servei.
c) Els lletrats i lletrades que prestin el servei en cap cas establiran relacions
professionals particulars amb els usuaris i només s’identificaran davant
d’aquests com a lletrats/-des del servei, sense comunicar les seves dades
professionals o particulars.
TERCER.- PROCÈS PER A LA SELECCIÓ DE LLETRATS I LLETRADES PER
A PRESTAR EL SERVEI AL CP DONES BARCELONA.
Els col·legiats i col·legiades que reuneixin els requisits establerts a l’apartat
anterior es podran inscriure per a la prestació del servei pel període que comprèn
els mesos de gener a desembre de 2022, tot estant condicionat a la pròrroga del
conveni signat entre el Departament de Justícia i el Consell d’Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya.
1. El termini per a sol·licitar la inscripció voluntària al servei serà des
del dia 1 de desembre fins al dia 10 de desembre de 2021, fins a les
14 hores.
2. La inscripció s’ha de presentar obligatòriament a la seu del Consell
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Carrer Roger de
Llúria 113 3r Barcelona, de forma presencial o bé mitjançant mail a
l’adreça de correu electrònic recepcio@cicac.cat
3. No s’admetran inscripcions realitzades fora de termini.
4. Les inscripcions s’han de presentar en l’ imprès que s’annexa al present
document i haurà de ser signat mitjançant signatura electrònica, en cas
de presentar la sol·licitud d’inscripció a través de correu electrònic.
5. Els propis interessats hauran d’acreditar de forma suficient, al moment de
procedir a la seva inscripció voluntària, els següents aspectes:

a. Condició de col·legiació com a exercents i data de col·legiació en
aquesta condició.
b. Condició d’inscrits en el Torn d’Ofici, indicant data i temps d’alta.
c. Condició d’inscrits en el Torn Especial de Dret Penitenciari, si al
col·legi en el que presten el servei de TOAD hi ha constituït torn
especialitzat de dret penitenciari, indicant la data i temps d’alta.
d. Realització de curs de formació especialitzada en Dret Penitenciari.
e. Experiència en la tramitació administrativa i judicial d’assumptes.
Per tal de procedir a la selecció dels professionals que prestaran el servei, és
convenient que els lletrats i lletrades aportin, també:
f. Participació en jornades, o cursos en l’àmbit de Dret Penitenciari,
diferents del curs de formació especialitzada necessari per la
prestació del servei.
g. Participació en cursos o jornades de formació, i matèries.
h. Ponències impartides i, en especial, si han estat en l’àmbit de Dret
Penitenciari.
i. Prestació del servei d’orientació jurídica general i temps de
prestació.
j. Prestació del servei d’orientació jurídica penitenciaria i temps de
prestació.
En base a les dades aportades i acreditades, el Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya procedirà a determinar quins dels inscrits reuneixen els
requisits per a la prestació del servei, la puntuació atorgada segons el barem de
l’apartat quart i la selecció dels lletrats i lletrades que prestaran el servei.
La selecció provisional dels lletrats i lletrades es farà el dia 13 de desembre del
2021.
Aquesta selecció es comunicarà als seleccionats de forma personal al correu
electrònic que s’hagi fet constar a la inscripció.
Els interessats podran adreçar les reclamacions o observacions que estimin
oportunes fins al dia 16 de desembre del 2021, fins a les 20 hores, adreçant-les
a l’adreça de correu recepcio@cicac.cat.
La selecció definitiva dels lletrats i lletrades es realitzarà el dia 20 de desembre
de 2021 i es comunicarà definitivament abans del 23 de desembre de 2021.
Tindran prioritat, en cas de que dos candidats tinguin la mateixa puntuació, els
advocats i advocades que, reunint els requisits d’accés no hagin desenvolupat
l’activitat durant els dos anys immediatament anteriors.
QUART.- CRITERIS OBJECTIUS PER A PROCEDIR A LA SELECCIÓ DELS
LLETRATS I LLETRADES QUE QUEDARAN ADSCRITS AL SERVEI

En el cas que el nombre de lletrats i lletrades que s’inscriguin voluntàriament per
a prestar el servei i que compleixin els requisits establerts a l’apartat segon sigui
superior al nombre de places convocades, es procedirà a la seva selecció en
base als criteris objectius que tot seguit s’enuncien:
1. Anys suplementaris de col·legiació com a exercents per damunt dels
anys considerats com a requisit indispensable per accedir als serveis de
Torn d’Ofici: per cada tres anys complerts suplementaris de col·legiació
s’atorgarà un punt, fins el màxim de dos punts.
2. Formació especialitzada addicional en matèria de dret penitenciari o en
matèria de serveis d’assistència jurídica gratuïta:
•
•
•
•

Assistència a jornades i formacions en Dret Penitenciari: 0,5 punts
per cada jornada.
Si l’assistència a la jornada o formació en Dret Penitenciari ho és
en qualitat de ponent: 0,75 punt per cada jornada.
Assistència a jornades i formacions en matèria d’àmbit diferent al
de Dret Penitenciari: 0,25 punts per cada jornada.
Si l’assistència a les jornades i formacions en matèria d’àmbit
diferent al de Penitenciari ho és en qualitat de ponent: 0,40 punts
per cada jornada.

3. Prestació de serveis d’orientació jurídica col·legials: 0,15 punts per cada
dos anys de prestació.
4. En cas que diversos inscrits o inscrites obtinguin els mateixos punts de
valoració, tindran prioritat aquells que no hagin prestat el servei en el
període 2020 i 2021. Si encara es manté igualtat de situació, es prioritzarà
a aquells que no hagin prestar mai el servei d’orientació jurídica
penitenciaria.

CINQUÈ.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
En la present convocatòria se seleccionaran 2 lletrats o lletrades per a cobrir les
places d’orientadors i orientadores del servei SOJ PENITENCIARI al Centre
Penitenciari de Dones Barcelona.
Els lletrats i lletrades seleccionats, un cop el Departament de Justícia hagi
acordat amb el Consell aquells que prestaran el servei, quedaran adscrits al
mateix a partir del dia 2 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, tot

estant condicionat a la pròrroga del conveni signat entre el Departament de
Justícia i el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Els companys i companyes seleccionats definitivament, com a requisit previ a
l’adscripció com a lletrats i lletrades del servei, hauran d’assistir a una jornada de
formació sobre el funcionament del servei que es durà a terme a través de
convocatòria de videoconferència . La data d’aquesta jornada serà comunicada
als seleccionats de forma personal al correu electrònic que s’hagi fet constar a la
inscripció, i es celebrarà abans del 31 de desembre.
El seleccionats hauran de signar el compromís d’adscripció al servei i facilitaran
totes les dades fiscals i de pagament per a la seva retribució.
Els lletrats i lletrades assignats han de complir en tot moment amb totes les
mesures i restriccions marcades per l’autoritat sanitària en relació a l’entrada en
els centres penitenciaris. En el supòsit que el lletrat o lletrada no vulgui donar
compliment a aquestes mesures, quedarà suspès de la prestació del servei fins
al compliment de les mesures o la desaparició d’aquestes.
El servei es retribueix segons la previsió continguda en cada moment al Conveni
per a la prestació del servei, que de forma orientadora és a raó de 35,00 euros
l’hora, condicionat a la pròrroga del conveni signat entre el Departament de
Justícia i el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
El servei s’efectua de dilluns a dijous en l’horari que cada centre penitenciari
tingui assignat.
Els pagaments es realitzen per mesos vençuts, dins els trenta dies següents al
lliurament de la certificació del Coordinador del servei.
Barcelona, 29 de novembre del 2021

En/Na.....................................................................................................................
Col·legiat/-da número........................, amb DNI núm............................................
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de..................................................................
amb adreça professional al C/ ................................................................ núm.......
pis................... Codi postal......................... Ciutat................................................
I amb Tel. Núm..............................................., Tel. Mòbil......................................
I adreça d’e-mail.................................................................., en la que autoritzo
practicar les notificacions que es portin a terme relacionades amb aquest procés.
MANIFESTO la meva voluntat de FORMULAR INSCRIPCIÓ al servei d’orientació
jurídica penitenciaria al Centre Penitenciari de Dones Barcelona, i a aquests
efectes, AFIRMO:

•

Que estic donat/-da d’alta com a exercent a l’ICAB des de...................... fins a
l’actualitat, i aporto certificació acreditativa.

•

Que també he estat col·legiat/-da com a exercent al Col·legi de l’advocacia de
................................... entre ...................... i ......................., i aporto certificació
acreditativa.

•

Que he superat formació especialitzada en Dret Penitenciari, i aporto certificació
acreditativa.

•

Que em comprometo a atendre les consultes que es formulin en el servei en el
idioma (dels oficials de Catalunya) que el sol·licitant del servei vulgui fer servir a
la consulta.

•

Que em comprometo a donar compliment a les mesures i restriccions marcades
per l’autoritat sanitària en relació a l’entrada en els centres penitenciaris.

•

Que disposo de Nivell de català .....................................................

Que, com a mèrits suplementaris dels indicats, al·lego els següents:

•

Temps d’alta al servei SOJ del Col·legi de l’advocacia de ....................... Número
d’anys.............................................. S’acompanya certificat.

•

Cursos realitzats en matèria de Dret Penitenciari i Execució Penal (Indicar
nom del curs, centre, any de realització i número d’hores i aportar
certificació):
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

•

Cursos realitzats en matèria diferent a la de Dret Penitenciari i Execució Penal
(Indicar nom del curs, centre, any de realització i número d’hores i aportar
certificació):
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Tanmateix, informo que amb anterioritat SI / NO he prestat el servei SOJ Penitenciari.
En cas de ser afirmativa l’anterior manifestació, indiqui:
•
•

Centre penitenciari ....................................................................., i
Període........................................................................................

Si envia el present document per mail a l’adreça del Consell de l’Advocacia Catalana
recepcio@cicac.cat, la signatura del document ha de ser en format electrònic.
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES.
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals
facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Roger de Llúria,
113, 3era Planta de 08037 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades: dpo@cicac.cat
Finalitat: Gestionar la seva sol·licitud per formar part del procés selectiu en que es
presenta.

Legitimació: El consentiment atorgat pel tractament per aquesta finalitat.
Conservació: Les dades es conservaran estrictament el temps necessari per complir
amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa
d'arxivament aplicable.
Destinataris: No es comunicaran dades a tercers.
Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets
d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al
registre del Roger de Llúria 113, 3 era de 08037 Barcelona o al Delegat de Protecció de
Dades dpo@cicac.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic
amb una signatura electrònica reconeguda.
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (apdcat.gencat.cat).

....... de .................................de 2021.

Signatura,

