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L’ICAVOR i l’Ajuntament de Granollers 

signen un conveni per l’atenció a persones 

en risc de desnonament 

 
L’Ajuntament i el Col·legi d’Advocats de Granollers han signat, aquest dimarts 9 

de febrer, un protocol de col·laboració  per a l’atenció jurídica a persones que 

tenen processos judicials oberts amb risc de perdre l'habitatge. 

El degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, Joan Martínez i l’alcalde de 

Granollers, Josep Mayoral han signat aquest conveni que inclou el protocol per 

a facilitar el seguiment i l’intercanvi d’informació sobre els procediments judicials 

en curs per tal d’assegurar que els jutjats tinguin tota la informació possible de la 

situació de les famílies afectades davant un possible desnonament. 

Es mantindrà una comunicació bidireccional activa entre ambdues institucions. 

Tant perquè els serveis municipals puguin estar al corrent de les persones que 

poden patir una situació de risc d’exclusió residencial, com per facilitar a 

l’ICAVOR la documentació necessària per poder dur a terme l’assistència 

jurídica de les persones afectades. 

El degà, Joan Martínez, ha afirmat que "aquest protocol serveix per informar 

amb immediatesa als jutjats de la situació real dels afectats i poder valorar 

particularment cada cas, sense haver de remetre directament a un 

desnonament". 

Alhora, el conveni contempla oferir vies de suport a la tramitació electrònica per 

a l’obtenció de la documentació que requereixin les persones que sol·liciten 

assistència jurídica gratuïta. L’objectiu és evitar l’escletxa digital i garantir l’accés 

universal a la informació. 
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Finalment, també es preveu la col·laboració per a l’intercanvi d’informació de 

rellevància  jurídica  en  matèria  d’habitatge  (qualsevol novetat sobre  criteris 

interpretatius, unificació de criteris dels jutjats, jurisprudència, pràctiques o 

models processals) a efectes de defensar els drets de les persones en risc 

d’exclusió residencial. 

El degà Joan Martínez ha manifestat que aquest conveni "és una resposta a la 

necessitat social que ens estem trobant i ens trobarem, quan acabin les 

pròrrogues dels desnonaments que s’havien paralitzat per la situació 

extraordinària de la Covid". 

Aquest conveni s’afegeix als anteriors acords de col·laboració que des de 2012 

han permès l’assessorament jurídic i la intermediació en matèria d’habitatge i 

serveis socials entre l’Ajuntament de Granollers i l’ICAVOR. 
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