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Informe  
 
 

Seminaris d’Orientació Jurídica en l’Àmbit de la Dependència 
 
 
Els Seminaris d’Orientació Jurídica en l’Àmbit de la Dependència són una iniciativa que va 
sorgir en el marc del conveni firmat el mes de febrer de 2014 entre la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector i el CICAC. Un cop firmat el conveni, es va constituir una comissió de treball 
integrada per representants d’entitats socials i d’advocats i advocades per identificar 
vulneracions de drets que es produeixen en l’àmbit social i que fan necessària l’actuació des 
d’un punt de vista jurídic. 
 
Aquesta comissió va identificar, entre altres, la falta de coneixement bàsic sobre temes jurídics 
per part de professionals que treballen en l’àmbit de la dependència (treballadors/es socials, 
educadors/es socials, psicòlegs/òlogues, etc.).  
 
Aquests seminaris es van realitzar amb la col·laboració del Col·legi de Treball Social de 
Catalunya amb l’objectiu de proporcionar informació a diferents professionals i facilitar la 
coordinació entre aquests i els professionals de l’àmbit jurídic. 
 
S’han realitzat un total de 7 sessions de març a juliol de 2015 amb una assistència de més de 
300 professionals que atenen persones usuàries de la Llei de la dependència.  
 
Les sessions s’han realitzat a la seu dels col·legis de Girona, Manresa, Lleida i Reus i a la seu de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector a Barcelona. 
 
 
Un total de 148 persones assistents a les diferents sessions va valorar els seminaris: 
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Les sessions es van estructurar en tres temes: 
 

1. Introducció al dret administratiu: 
 

Temari: 
 

1.1. Els ciutadans davant l’Administració 
1.2. Garanties: estat de dret i seguretat jurídica  
1.3. Com parla l’Administració 
1.4. Com llegir una resolució administrativa 
1.5. Com reaccionar en cas de desacord/perjudici 

 
Valoració dels continguts sobre la introducció al dret administratiu: 
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2. Introducció a l’assistència jurídica gratuïta (Llei 1/1996, de 10 de gener) 
 
Temari: 

 
2.1. Què és l’assistència jurídica gratuïta 
2.2. Àmbit d’aplicació personal 
2.3. Requisits bàsics per accedir-hi 
2.4. Reconeixement excepcional del dret 
2.5. Interpretació de les comissions 
2.6. On i com se sol·licita 

 
Valoració dels continguts de la introducció a l’assistència jurídica gratuïta: 
 

 
 
 
3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 
 
Temari: 
 

3.1  Prestacions de la Llei de la dependència i de la cartera de serveis de  
Catalunya. 

3.2. Les prestacions econòmiques vinculades a serveis, un cop en vigor l’Ordre 
BSF/339/2014, de 19 de novembre 

3.3. Copagament social/aportacions usuaris, després de l’Ordre BSF/130/2014, de 
22 d’abril. 
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Valoració dels continguts sobre la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
 

 
 
En les diferents sessions es va fer evident la necessitat formativa que hi ha en relació amb 
l’abordatge jurídic de la discapacitat intel·lectual, les malalties mentals, i també de la Llei de la 
dependència enfocada a persones amb discapacitat intel·lectual.  
 
 
SESSIONS: 
Col·legi d’Advocats de Girona, 26 de març: 
 

 
 

 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector, i Sr. Martí Batllori, diputat de la Junta del Col·legi d’Advocats de Girona i 
Responsable de la Comissió de DDHH del Col·legi. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 
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 Ponència sobre el TOAD: Sr. Albert Sierra, president de la Comissió del Torn d’Ofici del 
Col·legi d’Advocats de Girona. 

 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 
Drets de la Gent Gran de l’ICAB 

 
Col·legi d’Advocats de Manresa, 29 d’abril: 
 

 
 

 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector, i Sr. Abel Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa i president del 
CICAC. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sr. Abel Pié, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa i 
president del CICAC. 

 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 
Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 

 
Col·legi d’Advocats de Lleida, 25 de maig: 
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 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector, i Sra. Aran Martínez, diputada de la Junta del Col·legi d’Advocats de 
Lleida i presidenta de la Comissió de DDHH. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sra. Anna Nadal, presidenta de la Comissió del Torn d’Ofici 
del Col·legi d’Advocats de Lleida. 

 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 
Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 

 
Seu de la Taula del Tercer Sector, Barcelona, 14 de maig: 
 

 
 

 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector; Sra. Mercè Claramunt, diputada de la Junta de l’ICAB i responsable de la 
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Comissió del Servei de Defensa d’Ofici, i Sra. Lucía Guerrero Ruiz, vicedegana del 
Col·legi de Treball Social de Catalunya. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sra. Maria Àngeles Montoya, coordinadora del Torn d’Ofici 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 
Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 

 

Col·legi d’Advocats de Reus, 17 de juny : 

 
 

 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector; Sra. Encarnació Orduna, vicedegana del Col·legi d’Advocats de Reus, i la 
Sra. Marta Frontiñán, vicedegana 4ª i delegada de Tarragona del Col·legi de Treball 
Social de Catalunya. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sra. Cristina Santos Baldomir, diputada de la Junta del 
Col·legi d’Advocats de Reus i membre de la Comissió del Torn d’Ofici. 

 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 
Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 

 
Seu de la Taula del Tercer Sector, Barcelona, 25 de juny:  
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 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector, i Sra. Lucía Guerrero Ruiz, vicedegana del Col·legi de Treball Social de 
Catalunya. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sr. Miquel Puiggalí, coordinador del Torn d’Ofici del CICAC. 
 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 

Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 
 

 Seu de la Taula del Tercer Sector, Barcelona, 9 de juliol: 
 

 
 

 Presentació: Sr. Lluís Toledano, responsable de l’Àrea Social de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector, i Sra. Lucía Guerrero Ruiz, vicedegana del Col·legi de Treball Social de 
Catalunya. 

 Ponència sobre dret administratiu: Sr. Albert Conesa, secretari tècnic del CICAC. 

 Ponència sobre el TOAD: Sr. Miquel Puiggalí, coordinador del Torn d’Ofici del CICAC. 
 Ponència sobre la Llei de la dependència: Sr. Josep Morera, vocal de la Comissió de 

Drets de la Gent Gran de l’ICAB. 
 


