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Disposicions

RESOLUCIÓ
JUS/1711/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’ade-
quació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat 
de Catalunya el Reglament general dels serveis de defensa d’oici i d’assistència 
jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament general dels serveis de 
defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus a 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, incoat arran de la sol·licitud de 26 d’octubre de 2009, del qual resulta 
que en data 8 d’abril de 2011 es va presentar la documentació prevista als articles 
42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d’elaboració i aprovació del 
Reglament, aprovat en les assemblees generals extraordinàries del Col·legi de dates 
24 de juliol de 2009, 22 de juliol de 2010 i 30 de març de 2011;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, 
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a 
la legalitat per la Resolució JUS/4180/2010, de 15 de desembre (DOGC núm. 5789, 
de 4.1.2011);

Vist que el text del Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència 
jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, 
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits 
establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques,

RESOLC:

—1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament general dels serveis de 
defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus a 
la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de 
la Generalitat de Catalunya.

—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 29 de juny de 2011

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia
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ANNEX

Reglament general dels serveis de defensa d’oici i d’assistència jurídica gratuïta 
del Col·legi d’Advocats de Reus

la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, a proposta de la 
comissió del torn d’ofici, ha estimat oportú aprovar el present Reglament general 
dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta per tal d’adequar-lo 
als preceptes de la vigent llei de col·legis professionals de Catalunya, la Llei 1/1996, 
de 10 de gener, reguladora de l’assistència jurídica gratuïta, el Decret 252/1996, de 
5 de juliol, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com la 
resta de legislació aplicable.

Article 1
Àmbit d’aplicació

A l’empara de la legislació vigent citada, aquest reglament estableix les normes 
generals per a l’organització i funcionament dels diferents serveis d’assistència jurí-
dica gratuïta en l’àmbit territorial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, així com 
determina les competències i funcions de la Comissió del torn d’ofici col·legial.

Article 2
Organització per matèries

La defensa d’ofici i assistència jurídica gratuïta dels assumptes la competència 
dels quals estigui atribuïda als jutjats, tribunals, comissaries, centres de detenció, 
etc., situats en l’àmbit territorial dins del qual actuen els/les advocats/ades de l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Reus, s’organitza en forma diferenciada en les següents 
especialitats en el moment actual i sens perjudici de la seva ampliació:

a) Torn civil i torn matrimonial.
b) Torn penal general que comprèn a més a més de l’assistència al detingut, a 

l’imputat i el torn especial d’estrangeria i menors.
S’establirà un torn penal especial per a causes greus, i en concret per a sumaris 

i causes competència del Tribunal del Jurat. Per formar part d’aquest torn especial 
serà necessari acreditar una antiguitat de cinc anys d’exercici professional en el torn 
penal. L’advocat del torn penal que no tingui aquesta antiguitat en el moment en què 
les actuacions es transformin en sumari o del Tribunal del Jurat, podrà demanar a 
la Junta de Govern que el substitueixin per un lletrat d’aquest torn especial.

c) Torn especial per a la defensa de víctimes de violència de gènere, competència 
dels jutjats de violència sobre la dona.

d) Torn laboral.
e) Torn contenciós administratiu.
f) Torn del servei d’orientació jurídica.
g) Torn de mediació familiar.
h) Torn del servei d’assistència jurídica previst en l’article 33 de la Llei 1/2000, 

de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Article 3
Condicions generals d’inscripció i permanència als serveis d’oici

3.1 Per a la inscripció.
a) La prestació dels serveis d’ofici és voluntària. No obstant això, si la Junta de 

Govern ho creu necessari podrà establirne l’obligatorietat quan el nombre d’inscrits 
no permeti cobrir-los amb garanties suficients.

b) L’advocat/ada haurà d’exercir la professió en domicili professional radicat en 
l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Reus quan es proposi inscriure’s en 
els diferents torns d’ofici, on estarà obligat a rebre i atendre personalment als sol-
licitants d’assistència jurídica gratuïta i evacuar tot tipus de consultes i tràmits. La 
manca d’aquest requisit, esdevinguda amb posterioritat a la inscripció als serveis 
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o la falta d’acreditació quan sigui requerit pel Col·legi a tal fi, serà causa de baixa 
forçosa, en els torns en els que estigui inscrit.

La sol·licitud d’incorporació es podrà fer durant la primera quinzena del mes de 
maig i durant la primera quinzena del mes de desembre de cada any.

Les baixes es podran fer en qualsevol dia de tots els mesos de l’any.
c) Haver exercit un mínim de tres anys abans de la inscripció en l’exercici de 

la professió i estar en possessió del certificat d’aptitud professional de qualsevol 
escola de pràctica jurídica homologada, ja sigui pel Consejo General de la Abogacía 
Española o pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya o d’altres 
organismes que la llei faculti estendre aquest certificat.

d) S’exigirà la superació de cursos d’especialització, per a la inscripció als torns 
que ho estableixin legalment.

e) Els advocats que prestin el servei d’assistència jurídica gratuïta s’hauran de 
sotmetre periòdicament a una formació continuada. la Junta de Govern, a proposta 
de la comissió del torn d’ofici col·legial, determinarà, en el seu cas, l’assistència i 
superació a cursos, perquè l’advocat/ada pugui continuar inclòs en els torns d’acord 
al que fa referència el punt d).

f) Per a la inscripció al Torn de víctimes de violència de gènere, serà requisit 
inexcusable haver exercit en forma efectiva la professió per un termini mínim de tres 
anys, estar inscrit als torns civil, matrimonial i penal i tenir una formació específica 
en la matèria, amb la superació de cursos específics de formació i/o acreditació 
d’experiència professional en la tramitació d’aquests assumptes.

g) la Junta de Govern és l’òrgan col·legial que acordarà en el seu cas la incor-
poració en el torn d’ofici als col·legiats que hagin presentat les sol·licituds en la 
primera junta que celebri, si reuneixen les condicions exigides.

h) En tots els torns penals es formalitzarà un torn de voluntaris, que podran 
ser cridats per assistir a detinguts, imputats, perjudicats, etc., quan es necessitin 
per suplir lletrats o se’ns demani amb caràcter d’urgència per un jutjat en casos de 
necessitat.

3.2 Per a la permanència.
a) la Junta de Govern, d’ofici o a proposta de la Comissió del Torn d’Ofici, po-

drà suspendre provisionalment la permanència als diferents torns d’ofici, ja siguin 
penals o civils, desprès d’haver-se presentat al Col·legi alguna incidència o queixes 
que afecti a un/a lletrat/ada de guàrdia o d’ofici:

1. Quan el Servei de Guàrdia no localitzi a l’advocat/ada que està de guàrdia i 
hagi de ser substituït per un altre professional pel diputat de guàrdia.

2. Quan un/a advocat/ada de guàrdia confiï la guàrdia a un/a altre/a company/a 
sense seguir les normes sobre substitucions.

3. Quan l’advocat/ada de guàrdia no compleixi els terminis legals o reglamentaris 
per personar-se en el centre de detenció que li demana la seva presència.

4. Quan dos o més justiciables posin de relleu i quedi acreditat que no localitzen 
l’advocat/ada en el domicili professional que hagi facilitat al Col·legi i en hores de 
despatx.

5. Quan dos o més beneficiaris de justícia gratuïta es queixin i quedi acreditat 
que un/a lletrat/ada no els atén adequadament.

6. Quan un/a advocat/ada retorni reiteradament el correu que el Col·legi d’Ad-
vocats li lliura al domicili professional.

7. Quan arribi tard al Servei d’Orientació Jurídica o Servei d’Orientació a la 
Mediació sense cap motiu i quan abandoni aquest servei durant l’horari establert.

8. Qualsevol altre problema que es plantegi i que suposi una discriminació per 
als clients d’ofici o que gaudeixin del benefici de justícia gratuïta.

Per adoptar aquesta mesura de suspensió provisional en la permanència del torn 
d’ofici per part de la Junta de Govern  la qual té per missió dignificar el torn d’ofici 
i que els justiciables no pateixin cap tipus de discriminació respecte als clients que 
no siguin d’ofici (per tant no es tracta d’una mesura cautelar derivada d’un expedient 
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disciplinari, sinó d’una mesura simplement administrativa per esmenar defectes 
que inicialment no tinguin la consideració d’infracció professional o col·legial) 
- es notificarà al lletrat/ada interessat/ada a l’objecte que pugui fer les al·legacions 
oportunes en un termini de quatre dies hàbils, i la resolució que correspongui la 
dictarà la Junta de Govern. Si la resolució fos afirmativa, se suspendrà provisi-
onalment la permanència en el torn d’ofici fins que acreditin haver esmenat els 
defectes de conformitat amb l’apartat següent i es faran els canvis d’advocat/ada 
d’ofici que pertoquin.

b) Una vegada adoptada per la Junta de Govern la suspensió en la permanència 
del torn d’ofici, el/la lletrat/ada afectat/ada podrà demanar per una sola vegada, la 
reincorporació immediata al torn d’ofici mitjançant un escrit dirigit a la Junta, en el 
qual haurà de posar de relleu haver corregit les anomalies o deficiències que es van 
tenir en compte per adoptar la mesura de suspensió en la permanència i si efectiva-
ment es corrobora haverles corregit, la Junta de Govern en la primera reunió que 
celebri acordarà tornar-lo a reintegrar en forma immediata al torn d’ofici.

Article 4
Incompatibilitats

No podran integrar-se als diferents serveis del Torn d’Ofici i d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta:

a) Els funcionaris públics en actiu o personal laboral al servei de les diferents 
administracions públiques.

b) Els advocats que treballin per empreses o entitats privades sotmesos a un 
horari que impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions dels serveis 
llevat que aporti una certificació de les empreses, entitats o corporacions afectades 
en la qual consti que l’advocat gaudirà de disponibilitat preferent en el seu horari 
laboral per a qüestions relacionades amb els serveis d’ofici.

c) Els advocats inscrits en els torns d’ofici o assistència jurídica gratuïta en altres 
col·legis d’advocats.

d) Els advocats que desenvolupin els seus serveis a entitats públiques o privades 
que puguin ser incompatibles amb la dedicació o la independència en l’atenció al 
justiciable.

Article 5
Indelegabilitat de la defensa d’oici i assistència jurídica gratuïta

La defensa d’ofici i l’assistència jurídica gratuïta seran en tot cas indelegables. 
L’advocat/ada designat haurà d’atendre personalment al ciutadà i acudir a les dili-
gències, declaracions o vistes assenyalades.

Sens perjudici de les substitucions que preveu l’estatut General de l’Advocacia, 
només serà possible la substitució d’un advocat/ada diferent del designat en supòsits 
de força major o de coincidència d’assenyalaments. En aquests casos, l’advocat subs-
titut haurà de reunir els requisits necessaris previstos en el servei corresponent.

L’advocat substitut haurà de sol·licitar que es faci constar aquesta substitució de 
manera expressa en la diligència judicial que es practiqui.

En tot cas, l’estudi de l’assumpte i l’atenció al ciutadà els haurà de realitzar, de 
manera inexcusable, l’advocat designat.

Article 6
Extensió de la defensa d’oici i assistència jurídica gratuïta

L’advocat/ada designat durà a terme la defensa d’ofici durant tot el procediment, 
incloses les seves incidències i la interposició i substanciació dels recursos proce-
dents.

S’inclourà també en la defensa, l’execució de la sentència provisional o definitiva 
si les actuacions processals d’aquesta tenen lloc dins dels dos anys següents a la 
resolució dictada a la instància.
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Article 7
Designes derivades

La comissió del torn d’ofici podrà acordar designacions derivades a un mateix 
advocat/ada quan s’acrediti per antecedents o pel coneixement que pugui tenir un 
advocat, de l’assumpte i de les seves incidències.

Les designacions derivades tindran el mateix tractament que les ordinàries i 
l’advocat/ada designat correrà torn igual que en els supòsits ordinaris.

Article 8
La defensa d’oici en el torn penal

En l’ordre penal s’aplicaran, a més de les regles contingudes en la Llei d’assis-
tència jurídica gratuïta, les garanties previstes en la Llei d’enjudiciament criminal, 
per tal d’assegurar en tot cas, el dret a la defensa des del mateix moment de la 
detenció.

En el procediment especial per a l’enjudiciament ràpid de delictes, l’assistència 
lletrada es donarà pel mateix advocat des del moment de la detenció, si n’hi hagués, 
o des que es requereixi aquesta assistència i fins a la finalització del procediment, 
inclòs el judici oral i, en el seu cas, l’execució de la sentència.

Article 9
Confecció de les llistes

La Secretaria del Col·legi tindrà cura de fer constar en tot moment, tots els ad-
vocats inscrits per ordre alfabètic en cada torn.

Les designes d’advocats d’ofici en tots els diferents torns es faran per rigorós 
ordre.

La publicació de les llistes de les guàrdies es farà per la Secretaria del Col·legi a 
través de correu electrònic i aquest medi constituirà a tots els efectes com a comu-
nicació i notificació als lletrats designats.

La comunicació i notificació de les designes civils es farà individualment a cada 
col·legiat mitjançant correu electrònic o altres sistemes de comunicació.

Article 10
Obligacions de l’advocat/ada

a) L’advocat/ada d’ofici de qualsevol torn, té l’obligació de posar en immediat 
coneixement al Col·legi, qualsevol canvi de les seves dades professionals que com-
portin un canvi d’adreça del seu despatx, telèfon, mòbil, fax, adreça electrònica o 
de qualsevol altre mitjà que faciliti de la manera més pràctica i eficaç possible la 
seva localització.

b) L’advocat/ada té l’obligació de rebre personalment al justiciable al despatx 
professional ubicat en l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Reus o, en el 
seu cas, en les dependències del Col·legi.

c) L’advocat té l’obligació de recollir a la Secretaria del Col·legi, com a màxim el 
dia hàbil abans, el mòbil o l’aparell corresponent, relatiu a la guàrdia assignada a la 
Secretaria del Col·legi i en l’horari d’oficina i de retornar-lo el dia hàbil següent, o 
designar un numero telefònic per a la seva localització en forma immediata.

Article 11
Caducitat de les designes

Les designacions penals, d’estrangeria i de menors no caduquen.
La resta de designacions tindran una vigència de sis mesos a partir del moment 

en què siguin comunicades a l’advocat/ada, sempre que en el termini esmentat no 
s’hagi pogut iniciar l’actuació per causa no imputable a l’advocat/ada. Aquests casos 
s’hauran de posar en coneixement de la comissió del torn d’ofici col·legial a l’efecte 
de donar de baixa la designació i substituir-la per una altra.
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Article 12
Vènies

En el supòsit que un advocat/ada de lliure elecció, demani la vènia a un advocat/
ada designat pel torn d’ofici, aquest l’haurà de concedir conforme a la normativa 
col·legial.

L’advocat/ada substituït podrà presentar minuta d’honoraris professionals per la 
seva actuació fins al moment de la substitució, ja sigui directament al seu client fins 
ara, o a l’advocat/ada que li ha demanat la vènia per a que procuri recavar l’import 
de la minuta del client.

Una vegada obtingut el cobrament de la minuta, l’advocat/ada està obligat a retornar 
al Col·legi d’Advocats les quantitats eventualment rebudes per la seva intervenció 
a l’objecte que el Col·legi les retorni al Departament de Justícia.

Article 13
Baixes voluntàries en els torns d’oici

a) Els advocats podran donar-se de baixa sempre que ho sol·licitin per escrit a 
la comissió del torn d’ofici col·legial. En tot cas no serà efectiva fins que per part 
de la comissió no s’hagi designat un nou advocat/ada i aquesta designa hagi estat 
notificada al justiciable.

El mateix s’ha de tenir en compte respecte a les llistes de les guàrdies llevat de 
notificar-ho al justiciable per no ser procedent en aquest cas.

b) En cas que l’advocat/ada, juntament amb la baixa d’un o tots els torns d’ofici, 
sol·liciti també la baixa en l’exercici de la professió, a més de tenir present el que 
s’expressa en el punt a), estarà obligat a dipositar davant la comissió del torn d’ofici 
els expedients complets dels assumptes que defensava pel torn d’ofici, per al seu 
lliurament a l’advocat/ada que el substituirà.

No obstant l’exposat, en ambdós casos o sigui l’a) o el b), la baixa l’haurà també 
de notificar a tots aquells jutjats i tribunals en els quals tingui assumptes en tra-
mitació.

c) Els advocats/des que s’hagin donat de baixa voluntària en qualsevol dels torns 
d’ofici, no s’hi podran reincorporar fins que hagi transcorregut un any des de la 
data efectiva de la baixa.

No obstant l’exposat, quan la baixa voluntària sigui deguda a un probable in-
ternament en un centre sanitari, com pot ser per exemple una propera intervenció 
quirúrgica, part, etc. o a un accident que li impedeixi totalment o parcialment 
l’exercici de la professió, degudament acreditat amb informe mèdic, podrà demanar 
la baixa voluntària quan ho desitgi o es produeixi el fet, i quan tingui l’alta mèdica 
podrà tornar a reincorporar-se sense cap impediment.

Article 14
Renúncies

Un vegada feta la designació pel torn d’ofici, la defensa és inexcusable i irrenunci-
able d’acord amb el que disposa la Llei d’assistència jurídica gratuïta, sens perjudici 
de l’efecte de les causes de renúncia o excusa que estiguin previstes en la llei.

Solament en l’ordre penal podran els/les advocats/ades designats/ades excusar-se 
de la defensa. En aquest cas haurà de concórrer un motiu personal i just que haurà 
de ser apreciat pel degà del Col·legi.

No es donarà lloc a cap renúncia si aquesta es fa directament al jutjat que tramita 
l’assumpte.

Article 15
Comissió del torn d’oici

Per delegació de funcions per part de la Junta de Govern, la comissió del torn 
d’ofici col·legial té per finalitat la de dirigir i vetllar pel funcionament dels diferents 
torns d’ofici i altres assumptes que li siguin confiats en temes d’ofici.
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Són funcions de la comissió del torn d’ofici:
a) Fer el seguiment puntual de tots els serveis del torn d’ofici i proposar a la Junta 

de Govern les mesures necessàries per al correcte funcionament i assessorantla en 
les qüestions que li siguin sol·licitades.

b) La coordinació dels advocats que lliuren els preceptius informes provisionals 
en els expedients de justícia gratuïta i informes d’insostenibilitat.

c) Tramitar tota classe d’expedients administratius que s’incoïn derivats d’as-
sumptes del torn d’ofici ja siguin plantejats pels advocats d’ofici o pels beneficiaris 
de justícia gratuïta.

d) Quan la comissió del torn d’ofici hagi de tramitar la fase d’instrucció d’un 
expedient disciplinari, en virtut d’un acord de la Junta de Govern, el procediment 
serà el mateix que s’estableix en la Normativa de l’Advocacia Catalana que ha 
acordat l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Article 16
Composició i funcionament de la comissió del torn d’oici

La comissió del torn d’ofici estarà composta per un mínim de sis membres dels 
quals:

a) Dos dels membres de la comissió seran membres de la Junta de Govern, i un 
actuarà com a president i l’altre com a secretari.

b) la resta de membres seran designats per la Junta de Govern d’entre els sol
licitants que hagin demanat formar part d’aquest òrgan col·legial.

Serà requisit per ser membre d’aquesta comissió no haver estat sancionat per falta 
greu o molt greu, excepte si ja ha estat rehabilitat.

La duració d’aquests càrrecs serà de dos anys.
La comissió es reunirà una vegada cada mes i tantes vegades com ho indiqui el 

president o ho demanin tres membres de la comissió.
Els acords de la comissió es prendran per majoria i en cas d’empat el president 

tindrà vot de qualitat. El secretari farà constar en un llibre d’actes, els acords de 
la comissió.

Article 17
Règim disciplinari

Per a qualsevol infracció, sanció, procediment, apreciació de la prescripció, 
caducitat, etc., que es produeixi en contravenció al que disposa aquest reglament 
general i els especials per a cada torn d’ofici, serà d’aplicació el que disposa tant la 
Normativa de l’Advocacia Catalana, com la Llei d’assistència jurídica gratuïta, els 
Estatuts del Col·legi d’Advocats de Reus i demés normes legals vigents.

Article 18
Llengües oicials

D’acord amb les normes vigents, els advocats que prestin serveis del torn d’ofici, 
hauran de poder atendre i actuar en la llengua que esculli el representat d’entre les 
dues llengües oficials de Catalunya.

Article 19
Disposició comuna per a tots els torns d’oici - justiicacions per cobrar les sub-
vencions en tots els torns d’oici

a) Anualment el Departament de Justícia de la Generalitat fixa uns determinats 
mòduls de compensació per a cada tipus de procediment.

b) Els advocats percebran la compensació corresponent a cada actuació feta 
en el torn d’ofici un cop s’hagi acreditat l’inici de l’activitat professional i el com-
pliment dels tràmits processals per a cada tipus de procediment tingui establert el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

c) Per tal de fer el control d’aquestes subvencions, a més del que s’estableix en 
el punt b), els advocats d’ofici hauran de notificar obligatòriament al Col·legi, els 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5919 – 13.7.2011 38623

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

casos de caducitat de les designes, el de la vènia professional i la baixa del torn si 
s’està portant algun assumpte.

El Col·legi d’Advocats notificarà obligatòriament a la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de Tarragona aquests fets notificats pels col·legiats perquè pu-
gui fer també un seguiment del control de la subvenció a fer pel Departament de 
Justícia.

DISPOSICIONS FINALS

1. la Junta de Govern i en el seu cas la comissió del torn d’ofici queden facultades 
per dictar les resolucions aclaratòries, interpretatives o regular situacions impre-
vistes o futures d’aquest reglament general, en virtut de noves disposicions legals 
que regulin en forma diferent, tot el que fa referència a aquest reglament.

2. Atès que és previsible que a Reus en un futur es creïn nous jutjats i que s’au-
toritzi un o més advocats de guàrdia per assistència a detinguts, menors, violència 
de gènere, etc., la Junta de Govern queda autoritzada a fer els canvis oportuns 
en la distribució dels advocats i confecció de les llistes de guàrdies que derivi de 
l’aplicació pràctica dels continguts dels seus reglaments respectius.

3. D’acord amb el que preceptua el paràgraf 2 de l’article 42 de la Llei de col·legis 
professionals de Catalunya i havent-se aprovat inicialment aquest reglament per la 
Junta de Govern, donat a conèixer mitjançant informació pública per un període 
superior a un mes, no haventse formulat esmenes i aprovat en Assemblea General 
celebrada el passat dia 30 de març de 2011, aquest reglament serà executiu l’endemà 
d’haver superat tots els tràmits legals pertinents que preveu l’article 46 de la dita llei, 
sens perjudici de la seva comunicació per correu electrònic a tots els col·legiats.

(11.180.021)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	RESOLUCIÓ
	ECO/1707/2011, de 17 de juny, per la qual es disposa la posada en circulació de valors emesos dins del programa d’emissió de valors ECP i se’n concreten les condicions.
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	RESOLUCIÓ
	ENS/1702/2011, de 27 de juny, per la qual es traslladen tres centres educatius públics.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1703/2011, de 28 de juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica al centre de formació d’adults Flora Tristán, de Cornellà de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1704/2011, de 30 de juny, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre educatiu privat Escola de Música Societat Musical Espiga d’Or, de Deltebre.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1705/2011, de 28 de juny, per la qual s’atribueix una nova denominació específica a una escola de Torreforta.
	RESOLUCIÓ
	ENS/1706/2011, de 30 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2011-2012, es dóna publicitat dels centres que l’imparteixen i s’obre la convocatòria del procés d’autoritzaci
	ó i increment d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 30 de juny de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al municipi del Pont de Suert.
	EDICTE
	de 30 de juny de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Figueres.
	EDICTE
	de 30 de juny de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi d’Avinyonet de Puigventós.
	EDICTE
	de 4 de juliol de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Sant Feliu de Pallerols.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	RESOLUCIÓ
	CLT/1701/2011, d’1 de juliol, per la qual s’incoa expedient de delimitació de l’entorn de protecció de l’església de Santa Maria, a Sanaüja (Segarra).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	ORDRE
	AAM/150/2011, de 7 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment de la distribució d’aliments ecològics per a programes de consum social i/o local i es convoquen els corresponents a 2011.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	RESOLUCIÓ
	BSF/1709/2011, de 4 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros que va atorgar durant l’any 2010 la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1710/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats
	 de Reus.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1711/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurí
	dica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1712/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Assistència a Víctimes de Violència de Gènere d
	el Col·legi d’Advocats de Reus.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1713/2011, d’1 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’assistència jurídica previst a l’apartat segon 
	de l’article 33 de la Llei d’enjudiciament civil del Col·legi d’Advocats de Reus.
	RESOLUCIÓ
	JUS/1714/2011, de 4 de juliol, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament del Servei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats de
	 Reus.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	EDICTE
	de 4 de juliol de 2011, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expedient disciplinari incoat a la senyora Olga Badia Mula.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Edicte de 30 de juny de 2011, pel qual es notifica la resolució d’incoació d’expedient disciplinari a la senyora Iris Maria Riveiro Bello (DOGC núm. 5915, pàg. 37355, de 7.7.2011).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1708/2011, de 28 juny, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Projectes de Certificació Digital de la Secretaria General del Departament de Justícia (convocatòria d
	e provisió núm. JUS/027/10).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució JUS/1284/2011, de 16 de maig, per la qual s’anuncia concurs per a la provisió de notaries vacants (DOGC núm. 5887, pàg. 30398, de 26.5.2011).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 27 de juny de 2011, per la qual es nomenen catedràtics i catedràtiques d’universitat.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	EDICTE
	de 9 de juny de 2011, de notificació d’una resolució.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de correcció d’errada a l’Anunci licitació per adjudicar un contracte de gestió de serveis públics (DOGC núm. 5909, pàg. 36038, de 29.6.2011).
	Agència de Protecció de la Salut
	EDICTE
	de 6 de juny de 2011, de notificació d’una resolució d’incoació i proposta de resolució.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis (exp. 95/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis (exp. 78/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis (exp. 77/2011).
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 27 de juny de 2011, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	EDICTE
	d’1 de juliol de 2011, de notificació de diversos actes administratius d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 23 de juny de 2011, de notificació d’una resolució de renuncia del dret en l’expedient (ref. UDPH2006003028).
	EDICTE
	de 27 de juny de 2011, de notificació d’un requeriment (ref. UDPH2010004590).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 6 de juliol de 2011, pel qual es notifica una resolució (exp. 55A001/5/2011).
	EDICTE
	de 6 de juliol de 2011, pel qual es notifica un acte administratiu.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	de correcció d’errades a l’Anunci publicat al DOGC núm. 5904, de 21.6.2011.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de subministrament.
	DIVERSOS
	SOCIETAT ABSORBENT,
	SOCIETAT ABSORBIDA
	ASSESSORIA AGULLED, SCCL
	CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA
	CONSORCI PRAT NORD
	PINCER, SCCL
	TALLERES SACREU, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCOLETGE
	L’ALDEA
	ALMOSTER
	ALPICAT
	ALTAFULLA
	L’AMPOLLA
	BALAGUER
	BENIFALLET
	CALDES DE MALAVELLA
	EL FAR D’EMPORDÀ
	GELIDA
	GUALBA
	JOSA I TUIXÉN
	MARTORELL
	MOLLET DE PERALADA
	OLÈRDOLA
	PORQUERES
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT QUIRZE SAFAJA
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	SENTMENAT
	LA SEU D’URGELL
	TORREDEMBARRA
	TREMP
	CONSELLS
	COMARCALS
	ALT EMPORDÀ
	TARRAGONÈS
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 188/2011).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 204/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 266/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 307/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 269/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 208/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 318/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 257/2011).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 219/2011).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 528/2010).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona, sobre actuacions d’execució hipotecària (exp. 787/2008).
	EDICTE
	de la Secció Dotzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de separació contenciosa (rotlle 944/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 251/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Reus, sobre procediment ordinari (exp. 1686/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre declaració d’hereus abintestat (exp. 124/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 30 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 291/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Bilbao, sobre judici de faltes (exp. 10/2011).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 la Bisbal d’Empordà, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 262/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 1049/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 1428/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 914/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 375/2007).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 526/2008).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 125/2009).

		2011-07-12T15:15:16+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




