Procediment per sol·licitar assistència jurídica
(Personal docent)

“Passa 4”
Règim general de la representació i defensa d’empleats públics per part de
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma

1. Per assumir la representació i defensa de funcionaris i empleats públics
com a conseqüència d’actes o omissions comesos en l’exercici legítim de funcions
públiques, o per interposar accions en nom d’aquells, els Lletrats i Lletrades de
l’Advocacia de la Comunitat autònoma hauran de ser prèviament habilitats, bé
per acord del Consell de Govern, bé per resolució expressa del director/a de
l’Advocacia –en cas de delegació-, a proposta motivada del conseller competent
en la matèria.
Això no obstant, la mera personació en un procés, quan es doni una
situació d’urgència, només requereix l’autorització del conseller/a de Presidència.
2. L’habilitació s’entendrà sempre subordinada a la seva compatibilitat
amb la defensa de drets i interessos generals de l’Administració i, en particular,
d’aquells que estiguin en discussió en el mateix procés.
3. L’habilitació serà acordada prèvia proposta raonada de l’òrgan del qual
depèn el funcionari o empleat públic –en aquest cas la direcció general de
Personal Docent-, en la qual s’hauran de contenir els antecedents imprescindibles
per a que l’Advocacia pugui verificar la concurrència dels requisits exposats en els
paràgrafs anteriors.
En tot cas, la representació i defensa judicial no es pot exercir si, valorades
les circumstàncies del cas, els interessos de la persona afectada i els de
l’Administració poden ser oposats o contradictoris. En aquest cas, el Consell de
Govern, a proposta de la Direcció de l’Advocacia, pot acordar motivadament, que
la representació i defensa judicial no l’exerceixi aquest òrgan.
4. En cas de detenció, presó o qualsevol altra mesura cautelar per actes u
omissió en què concorrin els requisits de l’apartat 1, els funcionaris o empleats
públics podran sol·licitar directament a l’Advocacia ser assistit per Lletrat/da. La
seva sol·licitud produirà efectes immediats, a no ser que el/la Cap d’Àrea
corresponent, en una valoració d’urgència, estimi d’aplicació allò que s’expressa

en l’apartat 2; en tot cas, l’esmentat Cap d’Àrea de l’Advocacia haurà d’informar,
al més aviat possible, de la sol·licitud i, en el seu cas, de l’assistència donada, al
director/a de l’Advocacia, als efectes que es valori l’emissió de l’habilitació
preceptiva a que es refereixen els apartats anteriors, i sense la qual no podrà
prosseguir l’assistència donada en el seu cas.
5. Tot allò que s’ha expressat en els paràgrafs anteriors no afectarà en cap
cas al dret del funcionari o empleat públic a designar defensor –tal i com
s’expressa en la “passa 1” del procediment-, o que li sigui designat d’ofici, i
s’entendrà que renuncia a l’assistència jurídica per part dels Lletrats i Lletrades de
l’Advocacia des del moment en què el funcionari o empleat públic comparegui o
es dirigeixi a l’òrgan jurisdiccional mitjançant qualsevol altra representació.
6. En els supòsits en què els Lletrats i Lletrades de l’Advocacia se n’adonin,
en el decurs del procediment, de l’existència d’interessos contraposats entre
l’Administració i els seus funcionaris, s’abstindran d’actuar en representació
d’aquests, posaran aquesta circumstància en coneixement de la direcció de
l’Advocacia i s’atendran, quant a les successives actuacions, a allò que disposi la
direcció.
Els Lletrats i Lletrades de l’Advocacia comunicaran immediatament a la
direcció de l’Advocacia aquells supòsits en els quals els funcionaris o empleats
públics renunciïn a l’assistència jurídica prèviament concedida o que impedeixin
de qualsevol forma l’adequat acompliment de la funció de defensa pel Lletrat.
D’igual forma actuaran els Lletrats quan de les actuacions que es
desenvolupin en el procediment resulti que els fets origen d’aquest no tenen
directa vinculació amb l’acompliment de la funció de l’empleat públic.
En els supòsits expressats en aquest apartat, l’Advocacia acordarà allò que
correspongui.

