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ACORD DE PRÒRROGA DE L’ACORD DE VOLUNTATS ENTRE L’AGÈNCIA 

CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I EL CONSELL DELS 

IL·LUSTRES COL·LEGIS D’ADVOCATS DE CATALUNYA 

 

REUNITS 

 

D'una banda, la Sra. Carme Gual Via, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (en endavant, ACCD), que actua en 

nom i representació de l’ACCD, nomenada mitjançant Acord de Govern 121/2017, de 29 

d’agost, i de conformitat amb l’article 9.3.f) del Decret 236/2003, del 8 d’octubre, pel qual 

s’aproven els estatuts de l’ACCD, que atribueix a la directora de l’ACCD la funció de 

representar jurídicament l’ACCD. 

 

De l’altra, l’Excma. Sra. Maria Eugènia Gay i Rosell, presidenta del Consell dels Il·lustres 

Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC en endavant), atès el que el Consell, en la 

seva sessió del dia 20 de juliol de 2020, va designar-la per ocupar el càrrec de 

Presidenta, de conformitat amb el que disposa l’article sisè dels Estatuts del Consell, i 

que té atorgada la representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya a tots els efectes. 

 

En endavant denominades parts 

 

EXPOSEN 

 

I. Que l’ACCD és una entitat de dret públic, adscrita al Departament d’Acció Exterior i 

Govern Obert de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de 

Cooperació al Desenvolupament (DGCD en endavant), que s’encarrega de l’execució i 

la gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, modificada 

pel Decret Llei 11/2021, de 27 d'abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, 

administratiu i financer, i el Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els 

estatuts de l’ACCD en defineixen la seva organització i les seves funcions. 

 

II. Que el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 (en endavant Pla 

director) destaca la importància de les relacions institucionals i les aliances d’acord amb 

la lògica dels Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) que constaten que per 

aconseguir els objectius de desenvolupament en un món global i amb una pluralitat 

d’actors creixent, les actuacions no es poden dur a terme d’una manera aïllada, i han de 

comptar amb actors diferents dels habituals. Per a això, es promourà la incorporació 

d’agents no tradicionals, com ara el sector privat, principalment els de l’àmbit de 

l’economia social i solidària, les organitzacions feministes i de dones, les entitats de 

joves, les associacions esportives, els col·lectius de persones migrades, els col·legis 
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professionals, les entitats del tercer sector, i altres organitzacions que treballen a escala 

comunitària. 

 

III. Que l’ACCD impulsa el Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels 

Drets Humans, el qual té per objectiu oferir protecció i atenció integral a defensors i 

defensores dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o integritat per raó de 

l’activitat de defensa dels drets humans que realitzen al seu país d’origen; i en el marc 

del qual l’ACCD i el CICAC han estat col·laborant els darrers anys en l’acompanyament 

i assessorament jurídic de les persones defensores acollides. 

 

IV. Que el CICAC és una corporació de dret públic, i que en els seus estatuts s’estableix 

que té entre les seves funcions exercir la representació i la defensa generals de la 

professió d’advocat en l’àmbit de Catalunya, així com fomentar, crear i organitzar 

institucions, serveis i activitats que, amb relació a aquesta professió, tinguin per objecte 

la formació professional, la promoció cultural, l’assistència social i altres actuacions 

convenients, i establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb 

l’Administració i les institucions o entitats que correspongui. 

 

V. Que per la pròpia naturalesa de la professió de l’advocacia, el CICAC porta treballant 

per la defensa dels drets humans des de la seva creació el 1983, entenent que 

l’advocacia és una eina clau sobre la qual s’articula el dret fonamental a la defensa. Així 

mateix, en resposta al compromís explícit de defensa dels drets humans que té 

l’advocacia, al gener de 2013 es va crear la Comissió de Defensa dels Drets Humans 

del CICAC amb l’objectiu d’estar amatent a les vulneracions de drets de les persones i 

definir les accions de defensa més idònies, intercedint davant les autoritats, en defensa 

dels drets individuals i col·lectius. 

 

VI. Que el 20 de desembre de 2017 l’ACCD i el CICAC van signar Acord de Voluntats 

(AdV en endavant) amb l’objecte d’establir un marc general de col·laboració entre les 

dues institucions amb la finalitat d’impulsar un espai de concertació que, en l’àmbit de 

les respectives competències i d’acord amb les prioritats establertes pel Pla director de 

cooperació al desenvolupament i els plans anuals vigents de la Generalitat de Catalunya, 

permeti identificar línies de treball de mutu interès en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament, l’educació al desenvolupament i la defensa, la protecció i la garantia 

dels drets humans, individuals i col·lectius.   

 

VII.  Que el pacte sisè de l’esmentat AdV estableix que l’AdV tindrà una vigència de 

quatre anys des de la data de la seva signatura (20 de desembre de 2017) i serà 

prorrogable per quatre anys més si les parts signants manifesten la voluntat de 

prorrogar-lo expressament abans que finalitzi el període de vigència.  
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VIII. Que el Ple del CICAC, en data 19 d’abril de 2021 va aprovar renovar l’AdV per 

unanimitat de les persones assistents i que l’ACCD també té interès de treballar amb el 

CICAC a l’empara dels objectius estratègics del nou Pla director. 

 

Per tot l’expressat anteriorment, les parts han considerat la conveniència de prorrogar 

l’esmentat AdV per quatre anys més conforme el següent: 

 

PACTE: 

 

Únic.- Es prorroga la vigència de l’Acord de Voluntats signat en data 20 de desembre de 

2017 entre l’Agència de Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Consell dels 

Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb l’objecte d’establir un marc general de 

col·laboració entre les dues institucions, per un període addicional de quatre anys a 

comptar a partir del 20 de desembre de 2021.  

 

Signat electrònicament a Barcelona. 

 

  

 

  

 

Carme Gual Via                                      Maria Eugènia Gay i Rosell 

Directora de l’ACCD         Presidenta del CICAC                                                   
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