
 
 

 
 
 
 
 

CONVENI DE RECIPROCITAT EN LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS BÀSICS ALS COL·LEGIATS 

 
En Vinarós, el 17 de març de 2011 
 

R E U N I T S 
 

D'una part, l'Excm. Sr. Manuel Badenes Franch, degá de l’Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Castelló. 
 
I de l’altra l'Excm. Sr. Josep Canício Querol, degà de l’II·lustre 
Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se en nom 
de les corporacions que representen i 
 

M A N I F E S T E N 
 
Que ambdues instituciones comparteixen uns objectius i interessos 
comuns, que es concreten en la promocíó i defensa de la professió 
d'advocat, vetllant per facilitar a les persones col·legiades l'exercici 
de l’advocacia. 
 
En aquesta línia, i sense perjudici del manteniment de la identitat 
jurídica pròpia de cada institució, tenen la voluntat de trobar 
fòrmules de cooperació per tal d’establir una reciprocitat en la 
prestació de serveis bàsics als col·legiats i col·legiades i, 
conseqüentment, 
 

A C O R D E N 
 

Primer.- Permetre, sense altre requisit que l’exhibició del carnet 
col·legial si fos necessària, l'accés lliure dels advocats i advocades 



dels dos col·legis a totes les instal·lacions de les dues corporacions 
així com l’ús del servei de togues, els equips informàtics i els textos 
legislatius destinats a consulta. 
 
També es permetrà l’accés als altres servéis básics que es presten 
a les dependències col·legials sempre i quan no suposin un cost 
addicional associat. 

 
Segon.- Restaran al marge d'aquest conveni les activitats de 
formació. 
 
Tercer.- El present conveni té una durada de 2 anys, i es prorrogarà 
tàcitament, a menys que hi hagi prèvia comunicació de qualsevol de 
les parts en sentit contrari. 
 
I en prova de conformitat ho signen, per duplicat i a un sol efecte, al 
lloc i data de l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
Excm. Sr.Manuel Badenes Franch   Excm. Sr. Josep Canício Querol  
Degá de I'ICACastelló       Degá de l'ICAATortosa 
 


