UNIVERSITAT POMPEU FABRA
FACULTAT DE DRET
SECCIÓ DE GRAU EN DRET
Modificació de l’acord de creació
de l’activitat docent solidària

“CLÍNICA JURÍDICA DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA”
que fa possible la preparació i redacció de determinats
Treballs Fi de Grau en Dret en el marc de la participació en una
experiència real de defensa jurídica gratuïta de persones
o col·lectius vulnerables
amb la finalitat de promoure la defensa
dels drets humans i la justícia social

Aprovada a la reunió de la Secció del Grau en
Dret de la Facultat de Dret en data 10 d’octubre
de 2019.

1

PREÀMBUL
El 30 de novembre de l’any 2018 la Secció de Dret de la Facultat de Dret de la
Universitat Pompeu Fabra va aprovar per unanimitat la posada en funcionament d’un
programa pilot d’innovació docent
El projecte ha tingut una gran rebuda. Durant els primers mesos de funcionament de
la Clínica s’han defensat en el marc de la Clínica dos casos, que ha implicat l’elaboració de 6
TFGs vinculats. A més a més s’han creat 11 grups de voluntariat que, juntament amb els
despatxos d’advocats adherits i professorat de la UPF, han estat examinant la viabilitat de
diversos assumptes que han arribat a la Clínica. En total han participat a la iniciativa prop de
cent persones voluntàries, entre professorat, advocats/des i voluntariat.
L’experiència dels primers mesos de funcionament real de la iniciativa ha permès
detectar alguns extrems de la normativa que han resultat excessivament restrictius a la vista
de les necessitats i expectatives de les persones implicades. En especial hi ha dos punts que
requereixen precisió: per una banda han arribat a la Clínica, de mans d’advocats/des
adherits/des casos molt interessants des d’un punt de vista acadèmic i social, que podrien
ajudar molt a la formació dels/de les estudiants, però que no s’han pogut admetre perquè
els/les advocats/des estaven cobrant honoraris als seus clients per la defensa. La funció de
la Clínica ha de ser la promoció de la defensa pro bono de persones i col·lectius necessitats
però, en casos excepcionals, la Clínica hauria de tenir la possibilitat d’incorporar assumptes
d’extraordinari interès que no compleixin aquest requisit. Per altra banda la gran afluència de
persones voluntàries (gairebé un centenar) i el seu interès per participar directament en equips
de defensa i no limitar-se a tasques auxiliars o preparatòries fa aconsellable que es puguin
crear equips de defensa, al marge del grups de treballs ordinaris vinculats a la redacció de
TFGS.
Es proposa, per tant, l’adopció del següent ACORD:
Article únic. Es modifica de l’acord de creació de l’activitat docent solidària “CLÍNICA
JURÍDICA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA” de 30 de novembre de 2018 amb
la incorporació dels següents dos articles:

Article 13 bis. Incorporació a la Clínica de casos amb especial impacte a proposta
d’advocats/des adherits/des

El/la Director/a de la Clínica podrà acceptar motivadament que s’incorporin a la Clínica casos que estigui
portant un advocat/da adherit/da a un del seus Clients i que tinguin un extraordinari interès acadèmic o
social, encara que la defensa no estigui assumida pro bono (gratuïtament) ni la persona afectada tingui
reconegut el benefici de justícia gratuïta. Només es podran acceptar casos a l’empara del present article si la
relació professional entre l’advocat/da i la persona afectada s’ha constituït completament al marge de la
Clínica, de manera que es garanteixi que en cap cas la Clínica exerceixi tasques d’intermediació entre
advocats/des de pagament i potencial clients.

Article 14 bis. Equips de treballs formats per persones voluntàries

El/la Director/a de la Clínica podrà decidir la creació d’equips de treball formats per advocats/des,
professorat i estudiants que estudiï la viabilitat d’un cas que hagi arribat a la Clínica i/o que col·labori en
la defensa del propi cas en el marc de les activitats de la Clínica. Aquest equip de treball podrà funcionar de
manera autònoma o bé en coordinació amb un grup de treball dels definits a l’article 11.
------------------------------------------------------------------
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