
 

 
ESMENA A LA CONVOCATÒRIA DE 6 PLACES PER COBRIR EL SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ DEUTE HABITATGE (SIDH) ALS AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, MOLLET DEL VALLÉS, CALDES DE MONTBUI, CARDEDEU, 
GRANOLLERS I CONSELL COMARCAL 
 

Respecte dels requisits s’afegeix  

10. Acreditar experiència en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta i en matèria d’habitatge. 
 

11. Els lletrats i les lletrades seleccionades hauran d’assistir a les formacions relacionades amb 
els objectius del servei que siguin organitzades tant per Ofideute, com per la Diputació de 
Barcelona, o conjuntament. El temps d’assistència a aquestes formacions, podrà ser 
compensat amb l’equivalent en hores tant de gestió com d’atenció al SIDH, sempre i quan 
l’advocat/da comuniqui prèviament a la persona referent del SAC quin o quins dies no 
assistirà al servei, perquè ho compensa amb hores de formació.  

 
12. Els lletrats i les lletrades seleccionades hauran d’atendre i actuar en la llengua que esculli el 

ciutadà que accedeixi al SIDH, d’entre les dues llengües oficials a Catalunya. 
 

Respecte dels horaris i inici del servei 

Es modifiquen les dates d'inici del servei de forma que per als punts SIDH amb treball presencial, 

els nous lletrats i lletrades haurien d'iniciar el servei, com a mínim, a partir del mes de febrer de 

2021. I pel que fa als punts SIDH amb treball telemàtic, aquest inici es posposarà, com a mínim, 

al mes de juny de 2021, mes en què és previst s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel govern de 

l'Estat per a combatre el contagi per la Covid-19. 

A aquest efecte us informen que els punts SIDH que es mantenen encara realitzant treball 

telemàtic són els següents: SIDH Cardedeu, SIDH Vallès Oriental i SIDH Granollers. La resta, SIDH 

Caldes, SIDH Mollet i SIDH Sant Celoni, realitzen el servei de forma presencial. 

 

Granollers, 10 de desembre de 2020 

 

COMISSIO DEL TORN D’OFICI 

Sra. Dolors Salazar 


