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CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL PER AL
FUNCIONAMENT DE PUNTS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA MUNICIPAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta delegada de l’Àrea
d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó, i facultada d’acord
amb la Refosa núm. 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 1388/2022, de 14 de febrer i publicada al BOPB de 16
de febrer de 2022. Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm.
2446/20, de 13 de març, publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de
donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL, representat per
l’Excel·lentíssima senyora Eulàlia Barros Navinés, Degana de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Constitució espanyola de 1978 dissenya un marc constitucional regulador
del dret a la tutela judicial efectiva que inclou una activitat prestacional encaminada
a la provisió dels mitjans necessaris per fer que aquest dret sigui real i efectiu. En
aquest sentit, l’article 119 regula el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

II.

Que la normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta i, en particular, l’article 17
del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d’assistència
jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret
d’assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals
dels advocats i procuradors (en endavant, Decret 252/1996), estableix que els
col·legis d’advocats disposaran de serveis d’assessorament i orientació jurídica als
ciutadans, els quals donaran també l’assessorament i orientació previs al procés a
qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos quan tingui per
objecte evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió, d’acord
amb el que preveu l’article 6.1 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, reguladora de
l’assistència jurídica gratuïta (en endavant, LAJG).

III.

Que la Diputació de Barcelona col·labora, des de l’any 2014, amb el Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis
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d’Advocats de Catalunya per al funcionament d’uns punts d’orientació jurídica
municipals, mitjançant un Acord Marc. Aquest Acord Marc estableix que la
Diputació de Barcelona subscriurà els corresponents convenis específics de
col·laboració amb els respectius Col·legis d’Advocats de la demarcació territorial
de la Diputació per al funcionament dels punts d’orientació jurídica. D’aquests
convenis específics la Diputació de Barcelona donarà trasllat al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya.
IV.

Que en desenvolupament d’aquest Acord es va subscriure el conveni de
col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell i la Diputació de
Barcelona per al funcionament dels Punts d’Orientació Jurídica Municipal (en
endavant POJM), que va ser vigent fins el 31 de desembre de 2018.

V.

Que des de l’1 de gener de 2019 la relació entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell s’ha instrumentat mitjançant
l’atorgament d’una subvenció per concessió directa i la formalització del
corresponent conveni regulador de la subvenció.

VI.

Que atès que d’acord amb el que estableix l’article 16.3.c) de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant, l’Ordenança),
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017, poden atorgar-se
directament subvencions, no sent preceptiva ni la concurrència competitiva ni la
publicitat prèvia quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, i que en aquest cas concret consisteixen en:
- Un dels objectius del servei POJM és atendre les necessitats dels col·lectius més
vulnerables, doncs les persones que s’hi adrecen són fonamentalment usuàries
de serveis socials. En l’especial situació de vulnerabilitat d’aquests col·lectius,
pel fet de tenir recursos limitats i poder ser orientats i assessorats jurídicament
en defensa dels seus drets i interessos, rau l’interès públic social pel qual
s’atorga la subvenció.
- Al llarg dels darrers anys s’ha posat de manifest un increment considerable del
número de demandes de l’esmentat servei, així com la necessitat d’apropar-lo
als ciutadans mitjançant la creació de punts de servei d’orientació jurídica a
diversos municipis.
- El Decret 252/1996, de 5 de juliol, estableix que els Col·legis de l’advocacia
disposaran de serveis d’orientació jurídica a la ciutadania amb menys recursos.

VII.

Que per tots aquests motius es considera justificat l’atorgament per concessió
directa d’una subvenció per a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
destinada a finançar la prestació no onerosa de la creació i funcionament de Punts
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d’Orientació Jurídica Municipal, en base a l’article 16.3.c) de l’Ordenança de
Subvencions de la Diputació.
VIII.

Que l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, prevista per a l’any 2022,
ascendeix a la quantitat total màxima de tretze mil vuit-cents noranta-nou euros
amb vuitanta-quatre cèntims (13.899,84.-€).

IX.

Que la Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

X.

Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per Decret de la Presidència
delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona de
data 9 de maig del 2022.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

PACTES

Primer.- OBJECTE:
L’objecte d’aquest Conveni és l’establiment de les directrius que han de regir la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Sabadell, per a la creació i el funcionament dels Punts d’Orientació Jurídica a
diferents municipis de la província de Barcelona, inclosos en l’àmbit de la demarcació
del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, adreçats fonamentalment a persones
usuàries dels serveis socials d’aquests municipis i àrees d’influència que ho sol·licitin,
i en tot cas sempre seran persones derivades des de dispositius o serveis municipals,
per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a
aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’actual situació de crisi, així com informar
de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o altres sistemes alternatius de
resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de
la pretensió.
Els temes concrets als quals es donarà resposta prioritàriament des d’aquests
serveis, són els que tenen a veure amb els drets i deures derivats del compliment de
les obligacions contractuals, subministraments a l’habitatge, relacions arrendatàries i
les derivades de la compra o l’atorgament d’hipoteques d’habitatges, així com del dret
de família. La resta de qüestions jurídiques també seran ateses, sobretot en aquells
casos en que els municipis acollidors i beneficiaris no disposin d’un servei concret per
casos relacionats amb l’habitatge o l’atenció a la Dona.
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Els/les lletrats/des dels Punts d’Orientació Jurídica, atenent a la problemàtica que
se’ls plantegi, informaran i, si escau, faran la corresponent derivació al Servei
d’Intermediació per a Deutes de l’Habitatge (SIDH) o al Servei d’Orientació sobre
Mediació (SOM).
Així mateix, el servei proporcionarà informació respecte a la documentació necessària
per sol·licitar el dret a l’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb les prescripcions de
la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, i del Decret 252/1996, de 5 de juliol,
quedant exclosa però, la tramitació de l’esmentada sol·licitud.
Els municipis acollidors dels punts d’orientació jurídica municipal i els municipis
beneficiaris de cada punt, així com el nombre d’hores setmanals de servei per a cada
punt d’orientació han estat designats per la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Sabadell conjuntament, en base als criteris de proximitat, equitat
territorial, facilitat d’accés, disposició i capacitat acollidora de l’ens local, nombre
d’habitants de l’àrea d’influència, i l’existència d’altres serveis d’orientació jurídica.
Així mateix, els municipis han d’acomplir el criteri de formar part del partit judicial de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.
El servei s’ha de prestar d’acord amb les determinacions que conté la taula següent,
pel que fa al nombre d’hores setmanals i setmanes de prestació del servei, que s’han
d’adaptar al total d’hores anuals subvencionades.
Municipi acollidor del servei Nombre
del
punt
d’orientació setmanals
jurídica municipal
del servei
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Montcada i Reixac
Total d’hores setmanals de
prestació del servei

d’hores
Setmanes
de
de prestació
servei previstes
2
2
3

48
48
48

7

El Col·legi, previ acord amb el municipi acollidor, ha de redistribuir durant la resta de
l’any les hores corresponents a dies festius oficials a fi de prestar la totalitat d’hores
anuals previstes. La redistribució de les hores de prestació del servei s’ha de
comunicar a la Diputació de Barcelona.
Segon.- El servei es realitzarà per lletrats/des designats/des per l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell.
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell vetllarà perquè els professionals que
prestin el servei d’orientació jurídica compleixin els requisits de formació establerts a
la normativa d’assistència jurídica gratuïta.
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El Servei d’Orientació Jurídica haurà de ser prestat per advocats col·legiats de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell que hagin acreditat experiència en
l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta.
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell ha de garantir que els professionals que
prestin el servei puguin atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que
accedeixi al Servei d’Orientació Jurídica, d’entre les dues llengües oficials a
Catalunya.
Tercer.- La Diputació de Barcelona subvencionarà, a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Sabadell, la prestació del servei mitjançant l’aplicació d’un mòdul de 32,44 € per
hora de servei d’orientació jurídica en funció de les hores de servei setmanals
previstes.
El nombre d’hores de prestació del servei que es tenen en compte als efectes del
càlcul de l’import de l’aportació econòmica són les que corresponen a les tasques
d’orientació dutes a terme pels lletrats i lletrades adscrits al servei, que seran un total
de 7 hores setmanals.
Quart.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics
de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, subvencionarà a l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell amb un import total màxim, durant la vigència del present
conveni, excepte el mes d’agost que tindrà la consideració de festiu i no es prestarà el
servei, de tretze mil vuit-cents noranta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims
(13.899,84.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48900, del
vigent pressupost de la Corporació.
Cinquè.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part del/de
la beneficiari/ària.
Sisè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:
Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de
2022.
Setè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
L’import total màxim a subvencionar per part de la Diputació de Barcelona serà de
tretze mil vuit-cents noranta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (13.899,84.-€), i
s’haurà de justificar segons els terminis desglossats de la següent manera:
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A) Deu mil vuit-cents noranta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (10.899,84.-€),
que corresponen a l’operació matemàtica de multiplicar el nombre d’hores
setmanals establert al pacte tercer (7 hores setmanals) per 48 setmanes de
prestació anual, i pel mòdul de compensació de trenta-dos Euros amb quarantaquatre cèntims (32,44.- Euros/per hora), es justificaran i, posteriorment, es
pagaran en:


Un primer pagament, per la quantitat total estimada de tres mil vuit-cents
seixanta euros amb trenta-sis cèntims (3.860,36.-EUR), pels serveis prestats
durant el primer quadrimestre de l’any, comprès entre l’1 de gener i el 30
d’abril de 2022, que es realitzarà prèvia presentació, per part de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, de la següent documentació:


Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts (Que s’adjunta com Annex 1).



Una memòria econòmica justificativa amb el contingut establert a l’article
78.2 del RLGS (Que s’adjunta com Annex 2).

Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar entre l’1 de maig de 2022
i el 30 de juny de 2022. Un cop comprovada la idoneïtat de la documentació
justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el primer pagament.


Un segon pagament, per la quantitat total estimada de tres mil cent setantanou euros amb dotze cèntims (3.179,12.-EUR), pels serveis prestats durant el
segon quadrimestre de l’any, comprès entre l’1 de maig i el 31 d’agost de
2022, que es realitzarà prèvia presentació, per part de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell, de la següent documentació:


Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts (Que s’adjunta com Annex 1).



Una memòria econòmica justificativa amb el contingut establert a l’article
78.2 del RLGS (Que s’adjunta com Annex 2).

Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar entre l’1 de setembre de
2022 i el 31 d’octubre de 2022. Un cop comprovada la idoneïtat de la
documentació justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el segon
pagament.


Un tercer pagament, per la quantitat total estimada de tres mil vuit-cents
seixanta euros amb trenta-sis cèntims (3.860,36.-EUR), pels serveis prestats
durant el tercer quadrimestre de l’any, comprès entre l’1 de setembre i el 31
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de desembre de 2022, que es realitzarà prèvia presentació, per part de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, de la següent documentació:


Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades i dels resultats obtinguts (Que s’adjunta com Annex 1).



Una memòria econòmica justificativa amb el contingut establert a l’article
78.2 del RLGS (Que s’adjunta com Annex 2).

Aquesta documentació justificativa s’haurà de presentar entre el 2 de gener de
2023 i el 28 de febrer de 2023. Un cop comprovada la idoneïtat de la
documentació justificativa aportada, la Diputació de Barcelona ordenarà el tercer
pagament.
B) Tres mil euros (3.000,00.-EUR), aportats per a subvencionar les despeses de
gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell en la consecució
dels objectius previstos en el present conveni. Aquestes despeses hauran de
justificar-se entre el 2 de gener de 2023 i el dia 31 de març de 2023 mitjançant la
presentació del compte justificatiu simplificat (Que s’adjunta com l’Annex 3) que
contindrà:


Memòria justificativa de l’activitat realitzada i dels resultats obtinguts.



Compte justificatiu simplificat, amb la informació prevista a l’article 75.2
del RLGS, amb aportació d’una mostra de justificants de les despeses
relacionades que han de representar com a mínim el 50% de la depesa
justificada.

Es consideraran despeses de gestió subvencionables les següents:


Sous i salaris del personal administratiu i tècnic.



Despeses indirectes

Pel que fa a despeses indirectes (subministraments, material d’oficina, etc.) no
podran superar el 5% de l’import de les despeses directes que s’imputin a la part de
subvenció atorgada en concepte de despeses de gestió.
Així mateix el beneficiari, abans de l’últim pagament, haurà de remetre a la Diputació
de Barcelona, entre el 2 de gener i el 31 de març de 2023, la documentació següent:
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Memòria explicativa del compliment de la finalitat del servei subvencionat
amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, que ha
de contenir:
- Descripció de l’activitat realitzada.
- Resultat estadístic d’activitat.
- Perfil dels usuaris del SOJ.
- Valoració del desenvolupament del servei (incidències detectades,
propostes de millora, etc..).

La presentació de la documentació de justificació haurà de tramitar-se a través de la
seu
electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona
(apartat:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ complimentant el formulari específic
corresponent, que haurà de ser signat electrònicament pel representant legal de
l’entitat mitjançant un dels mecanismes previstos per la Política de signatura de la
Diputació
de
Barcelona
(vegeu
https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp#sistemes).
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de
documentació per a la justificació, podran, abans de finalitzar el termini de justificació,
realitzar aquest tràmit en qualsevol altre registre electrònic de les administracions
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En aquest darrer supòsit, el beneficiari haurà d’anunciar a l’Oficina de Suport Intern
de la Gerència de Serveis Socials, mitjançant correu electrònic adreçat a
o.suporti@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la
finalització del termini establert per a la justificació.
Vuitè.- PAGAMENT
1.
El pagament de la subvenció es realitzarà tal com s’assenyala al pacte anterior,
prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa
esmentada al mateix.
2.
Abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobarse al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Novè.- COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions específiques que es
duran a terme en execució del compliment de les finalitats expressades en aquest
conveni, així com les que contribueixin a una millora de la informació i tramitació, es
constituirà una Comissió Mixta de coordinació formada per dues persones (una
8
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designada per la Diputació de Barcelona i l’altra designada pel Col·legi de l’Advocacia
de Sabadell), que estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin
convenients, adequadament quantificades, si escau, pel que fa als seus aspectes
econòmics.
Desè. OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES
1.
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell és perceptor d’una subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona, i està obligat a executar les activitats
subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2.
El/la beneficiari/ària d’una subvenció, en aquest cas l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4.
El Col·legi ha de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
5.
El Col·legi ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat
i de transparència recollits a l’article 6.2 OGS.
6.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
Onzè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS
1.
El Col·legi haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
2.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
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Dotzè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de
dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de
les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals,
seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la
finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix,
detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Tretzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de la seva signatura fins el 31 de
desembre de 2022. En cas que es vulgui modificar el conveni, es requerirà acord
unànime de les parts.
Catorzè. FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Seran causes d’extinció del conveni l’incompliment total o parcial dels pactes
subscrits, l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació i la finalització de la
seva vigència d’acord amb el que s’estableix al pacte tretzè.
Quinzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament,
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present
conveni, s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió Mixta prevista en el
present Conveni. A manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa
administrativa serà la competent per conèixer d’aquestes qüestions.
Setzè.- TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN
D’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els beneficiaris de
subvencions o ajuts públics que siguin persones jurídiques, quan l’import concedit sigui
superior a 10.000,00.-€, estan obligats a comunicar la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
En aquest sentit, en l’article 41.3 dels Estatuts del Col·legi de l’advocacia de Sabadell
s’assenyala que “Tots els càrrecs de la Junta són honorífics i gratuïts, comporten
l'obligació d'assistència a les juntes".
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Dissetè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
El Col·legi, com a perceptor de la subvenció atorgada, resta subjecte al que estableix
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
I en prova de conformitat les parts signen el present conveni.
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