
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI PER A LA CONVOCATÒRIA DE 9 
PLACES PER CUBRIR EL SERVEI  D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ JURÍDICA EN 
MATÈRIA DE CLAUSULES ABUSIVES EN TEMES HIPOTECARIS DINS DELS SERVEIS 

PÚBLICS DE CONSUM 

 

La Junta de Govern, amb data 28 de juliol de 2017, ha resolt: 

Convocar 9 places per atendre el Servei d’ Assessorament  Jurídica en Matèria de Clàusules Abusives 
en Temes Hipotecaris dins dels Serveis Públics de Consum a 16 municipis del Vallès Oriental en el 
període comprès entre els mesos de setembre a desembre de l’any 2017.  

 

  Descripció ens DIES/MES  
(4 hores/dia) HORES/MES Dies assignats 

1 lletrat/da Mollet del Vallès 4 16 4 Dimarts matí 

1 lletrat/da Granollers 4 16 4 Divendres matí 

1 lletrat/da Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 7 28 Dilluns específics de  

matí i tarda 

1 lletrat/da 

Montmeló 2 8 2 Dimecres matí 

Parets del Vallès 2 8 2 Dimarts tarda 

Montornès del Vallès 2 8 1 Divendres matí  
1 Divendres tarda 

1 lletrat/da 
Sant Fost de Campsentelles 2 8 2 Dimecres matí 

La Llagosta 2 8 2 Dijous tarda 

1 lletrat/da 
Llinars del Vallès 2 8 2 Dilluns matí 

Sant Celoni 2 8 2 Dijous matí 

1 lletrat/da 
Lliçà d'Amunt 2 8 2 Dimarts matí 

Caldes de Montbui 2 8 2 Dijous/matí 



1 lletrat/da 
La Garriga 2 8 2 Dijous/matí 

Canovelles 2 8 2 Dimecres/matí 

1 lletrat/da 
Cardedeu 2 8 2 Dimecres/matí 

Les Franqueses del Vallès 2 8 2 Dimarts/matí 

 

REQUISITS: 

1. Ésser lletrat/da del torn d’ofici amb una antiguitat mínima de tres anys, i en un mínim de dues àrees. 

2. Tenir despatx obert a l’àmbit territorial del Col·legi. 

3. Acreditar disposar de pòlissa de RC.  

4. No estar inscrit en altre Servei d’Intermediació Deute Habitatge. 
 
5. Presentar les instàncies fins el dimcres 6 de setembre a les 20:00 hores a la Secretaria del Col·legi, a 
la delegació de Mollet del Vallès o a la dels Jutjats de Granollers, cal escollir ordre de preferència de 
municipi o agrupació de municipis 

6. El dijous 7 de setembre a les 10:00 hores a la seu del Col·legi de Granollers a carrer Llevant 2 de 
Granollers tindrà lloc una prova escrita.  

7. Els candidats/tes escollits seran informats personalment 

FUNCIONS: 

La finalitat del servei és la de proporcionar un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu als 
aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’existència de clàusules abusives en aquells contractes, així 
com informar de la possibilitat de recórrer als serveis d’arbitratge, de mediació o altres sistemes 
alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la 
pretensió. 

El tema concret al que es donarà resposta prioritàriament des d’aquest servei, és el que té a veure 
amb els drets i deures derivats de la constatació  de l’existència de clàusules abusives i, en especial de 
la clàusula terra, en contractes de préstec hipotecari. La resta de qüestions jurídiques també podran 
ser ateses, sempre i quan siguin col·laterals a la qüestió principal que ha de ser atesa. 

Així mateix, el servei proporcionarà informació respecte al dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord 
amb les prescripcions de la Llei 1/1966, d’assistència jurídica gratuïta, i  del Decret 252/1996, de 5 de 
juliol, iniciant la seva sol·licitud però quedant exclosa la tramitació de l’esmentada sol·licitud. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

Preu hora brut de servei: 32.44€ a facturar a fi de servei en desembre de 2017. 

 

COMISSIO DEL TORN D’OFICI 

Antoni Font Martínez 


