
  
 
 
 
 

  

RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DE RESULTATS DEL PROJECTE  
D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA A VOJVODINA, PORTAT A TERME PER  
L’OMBUDSMAN DE CATALUNYA EN CONVENI AMB EL CONSELL EXECUTIU I EL 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE VOJVODINA, I EL SUPORT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA 
DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT I L’AGÈNCIA 
CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
A càrrec de: 
 
- Mico Jovovic, Adjunt a la Secretaria d’autogovern local i cooperació intermunicipal; 
Erzebet Sinkovic, responsable del projecte pel Consell Executiu de Vojvodina. 
 
- Laura Díez, Adjunta a l’Ombudsman de Catalunya. 
 
- Biljana Bjeletic, Responsable del Projecte pel Col·legi d’Advocats de Vojvodina. 
 
- Miquel Puiggalí, Coordinador del Torn d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta del Consell 
de l’Advocacia Catalana.  
 
Data: 11 de desembre de 2009 
 
Hora: 11.00h 
 
Lloc: sala de premsa, Consell Executiu de Vojvodina (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi 
Sad) 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
L’EXPERIÈNCIA DE VOJVODINA, UNA BASE SÒLIDA PER A UN SISTEMA DE 
JUSTÍCIA GRATUÏTA A TOT SÈRBIA  
 
L’Ombudsman de Catalunya, el Consell Executiu de Vojvodina i el Col·legi d’Advocats de 
Vojvodina van signar un conveni de col·laboració el 20 de desembre de 2007, en virtut 
del qual estan executant el Projecte d’Assistència Jurídica Gratuïta a Vojvodina. 
 
Els fons del projecte provenen de l’Ombudsman de Catalunya, l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, el Consell Executiu de Vojvodina i els ajuntaments participants. 
 
En el projecte participen els ajuntaments d’Ada, Becej, Coka, Mali Idjos, Nova Crnja, Novi 
Becej, Opovo, Odzaci, Sremski Karlovci, Zitiste, Subotica, Bela Crkva i Titel, que han 
obert serveis d’orientació jurídica gratuïta als ciutadans durant l’any 2008, i Kikinda, que 
ho ha fet l’any 2009.    
 
El model d’Assistència Jurídica Gratuïta implementat amb aquest projecte preveu la 
prestació de dos serveis:  
 

 el Servei d’Orientació Jurídica Gratuïta per a tots els ciutadans que acudeixin 
a les oficines obertes als municipis referits, independentment del seu lloc de 
residència a Vojvodina.  

 
 la defensa lletrada gratuïta davant els tribunals per a aquells ciutadans més 

desafavorits econòmicament i que acreditin que reuneixen els requisits per a ser-
ne beneficiaris.  
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Els antecedents d’aquest projecte, es troben en el projecte pilot de Nis, portat a terme  
l’any 2003. Progressivament, l’experiència de Nis es va anar estenent a altres municipis: 
Pancevo i Sabac (2005); Zrenjanin, Prokuplje, Lebane, Vlasotince (2006), Novi Beograd 
(2007). Aquesta experiència, tant a la Sèrbia rural i econòmicament desafavorida, com a 
Novi Beograd, el municipi més gran de Sèrbia, garanteix l’acceptació d’aquest sistema 
per part dels ciutadans i la comprovació de la seva eficàcia i viabilitat econòmica per part 
de l’Administració pública.  
 
El Servei d’Orientació Jurídica Gratuïta per a tots els ciutadans que acudeixin és finançat 
pels ajuntaments que volen oferir aquest servei als seus ciutadans. Els catorze serveis 
oberts a tot Vojvodina, atès el seu repartiment geogràfic, donen cobertura a tots els 
ciutadans de Vojvodina. 
 
La defensa lletrada gratuïta davant els tribunals per als ciutadans més desafavorits 
econòmicament o que per les seves circumstàncies (violència domèstica, vulneració de 
drets humans,...) no poden fer-se càrrec del cost de l’advocat, és finançada per  
l’Ombudsman de Catalunya i el Consell Executiu de Vojvodina, que financen els costos de 
l’advocat en la tramitació de 2.000 casos davant els tribunals (els primers 1.000 casos 
són finançats per l’Ombudsman de Catalunya, els altres 1.000, pel Consell Executiu), que 
es van començar a tramitar a mitjan 2009. 
 
Aspectes a destacar sobre aquest sistema d’assistència jurídica gratuïta: 
 

 els ciutadans sense recursos accedeixen a la justícia de la mateixa manera que 
aquells que sí compten amb recursos: mitjançant un advocat en exercici de  

 l’advocacia, amb despatx professional i independent, ja que a la defensa del  client 
 no ha de seguir directrius de l’Administració o d’una altra organització 
 governamental o no. 

 
 la coordinació entre el Col·legi d’Advocats, el Consell Executiu, els Ajuntaments i 

les Comissions de Torn d’Ofici que analitzen les sol·licituds, ha creat una xarxa 
institucional organitzada i amb resultats satisfactoris a un cost burocràtic i 
econòmic molt baix. 

 
Conclusió: 
 

 Vojvodina compta amb un sistema global d’assistència jurídica gratuïta, coordinat, 
coherent, econòmicament sostenible i sufragat amb fons públics. En demostrar 
que aquest model impulsat per l’Ombudsman de Catalunya és vàlid i sostenible 
com a sistema aplicat a un territori supramunicipal, s’està aconseguint provar, a 
escala reduïda, que el sistema pot funcionar a tot Sèrbia. 

 
 Amb l’establiment d’aquest sistema, l’administració pública compleix les seves 

obligacions internacionals sobre el dret a la igualtat d’accés a la justícia, requisit 
per a l’accés a l’UE. 

 


