
LA SÍNDICA DE GREUGES I L’IL·LUSTRE COL·LEGI 

D’ADVOCATS SIGNEN UN CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ  

Ambdues institucions cooperaran en la defensa dels drets fonamentals i les 

llibertats públiques dels ciutadans 

L’acord preveu donar orientació jurídica i tramitar amb celeritat les queixes que 

plantegin supòsits d’extrema urgència, com els casos d’estrangeria 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i el degà del l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona (ICAB), Pedro L. Yúfera, han signat un conveni de col·laboració 

que té com a objectiu establir les bases de cooperació, dins l’àmbit de la defensa dels 

drets fonamentals i les llibertats públiques, amb la finalitat de desenvolupar projectes 

comuns en benefici dels ciutadans. 

L’acord preveu donar orientació jurídica a ciutadans que es trobin en situació d’extrema 

vulnerabilitat i plantegin supòsits d’extrema urgència, com, per exemple, en qüestions 

d’estrangeria. Així, l’ICAB atendrà aquells casos que siguin derivats des de l’oficina de la 

síndica de greuges, i la defensora dels barcelonins tramitarà, en el termini màxim de cinc 

dies, les queixes greus que arribin des del Col·legi d’Advocats. 

Al llarg de l’any que durarà el conveni, ambdues institucions tenen previst realitzar un acte 

conjunt de presentació de la Carta de ciutadania: Carta de drets i deures de Barcelona, 

que va ser aprovada pel Plenari Municipal el 14 de febrer del 2011, perquè els ciutadans 

coneguin els seus drets fonamentals i deures. En la mateixa línia, la síndica i el Col·legi 

promouran un estudi sobre la mediació en l’àmbit del dret administratiu local.  

El conveni preveu oferir als col·legiats del l’ICAB un servei d’orientació personalitzat sobre 

competències i funcionament dels serveis municipals i la tramitació dels procediments 

administratius en l’àmbit dels ajuntaments. Així mateix, el personal de la Sindicatura podrà 

assistir al cursos de  l’ICAB relacionats amb la tasca a desenvolupar en les mateixes 

condicions que la resta de col·legiats. 



La col·laboració s’instrumentalitzarà mitjançant la creació d’un grup de treball integrat per 

quatre membres, dos designats per l’oficina de la defensora dels barcelonins, i els altres 

dos per l’ICAB. 

 

 


