Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Girona per al funcionament d’un servei d’orientació
jurídica als ciutadans
REUNITS
D’una part, la senyora Iolanda Aguilar i Juncosa, directora de Serveis del Departament
de Justícia, que actua per delegació de la consellera de Justícia, en virtut de la
Resolució JUS/1040/2017, de 12 de maig de delegació de competències del conseller
de Justícia en diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 7371, de 17.5.2017).
I, de l’altra, el Senyor Carles McCragh i Prujà, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Girona, nomenat en data 7 de juny de 2018, que actua en representació del mateix,
d’acord amb l’article 39.1a dels seus estatuts.
Ambdues parts actuen es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per
concertar aquest conveni.
MANIFESTEN
I.

Que la Constitució espanyola de 1978 dissenya un marc constitucional
regulador del dret a la tutela judicial efectiva que inclou la provisió per part dels
poders públics dels mitjans i recursos necessaris per garantir que l’exercici
d’aquest dret sigui real i efectiu. En aquest sentit l’article 119 regula el dret a
l’assistència jurídica gratuïta. Així mateix, l’article 106 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència per
ordenar els serveis de justícia gratuïta i d’orientació 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
l’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, tal i com preveu l’article 6.1 de la Llei 1/1996, de 10
de gener, reguladora de l’Assistència Jurídica Gratuïta. (d’ara en endavant
LAJG).

III.

Que és voluntat de les institucions signants millorar el servei i que es considera
necessari regular per mitjà del present conveni la prestació del servei
d’orientació jurídica als ciutadans, establint les directrius per aconseguir un bon
funcionament i òptima prestació òptima.

IV.

Que la pròrroga pressupostària per a l’any 2020, d’acord amb el Decret
272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
mentre no entrin en vigor els del 2020, ha suposat el manteniment de la dotació
pressupostària destinada al finançament dels serveis d’orientació jurídica, per

tant cal mantenir les condicions vigents l’any 2019, sens perjudici d’analitzar les
possibilitats de millora que permeti l’aprovació de la Llei 4/2020, de 29 d'abril,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
V.

Que el Departament de Justícia subvencionarà aquest servei públic al Col·legi
d’Advocats de Girona que el portarà a terme d’acord amb el contingut i l’abast
del servei, els imports dels mòduls i les hores de prestació setmanals
establertes en aquest conveni.

D’ acord amb aquestes manifestacions, ambdues institucions acorden l’establiment
d’aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de les directrius que han de regir la
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (en
endavant el Departament) i el Col·legi d’Advocats de Girona (en endavant, el Col·legi)
per a la prestació d’un Servei d’Orientació Jurídica (en endavant SOJ), adreçat
fonamentalment als ciutadans i ciutadanes dels partits judicials del seu àmbit que ho
sol·licitin, per tal de proporcionar-los un primer consell orientador, no directiu i gratuït,
en relació amb qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls plantegi, així com
informar-los de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o d’altres sistemes
alternatius de resolució de conflictes per tal d’evitar el conflicte processal o analitzar la
viabilitat de la pretensió.
El servei previst en aquest conveni també assessorarà els ciutadans i els donarà
informació respecte de la documentació necessària per sol·licitar el dret a l’assistència
jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la LAJG i el
Decret 252/1996.
El SOJ promourà les vies de resolució extrajurisdiccional dels conflictes, sobretot la
mediació, la conciliació i l’arbitratge.
En funció de les particulars necessitats socials que es determinin en un àmbit territorial
específic, es podran crear serveis d’orientació jurídica específics, en particular en
l’àmbit de la violència sobre la dona, l’àmbit laboral o el d’estrangeria.
2. Contingut del servei
El SOJ té caràcter gratuït i conté les següents prestacions:
a. Proveir d’un consell orientador en matèria jurídica.
b. Proporcionar assessorament als ciutadans en relació al dret d’obtenir l’assistència
jurídica gratuïta i informar de la documentació necessària per sol·licitar-la.
c. Informar sobre la possibilitat d’adreçar-se als tribunals o de recórrer a vies
alternatives de resolució de conflictes.
Pel que fa a la sol·licitud de justícia gratuïta, el SOJ ha de proporcionar els formularis
que en cada moment estiguin vigents, facilitar l’accés telemàtic a la documentació i
tràmits que corresponguin i promoure les comunicacions electròniques amb la
ciutadania.

3. Prestació del servei
3.1 Condicions de prestació del servei
La prestació del servei es farà d’acord amb les determinacions que, amb caràcter
orientatiu, es conté en la taula següent quant al nombre de lletrats i el nombre de dies
setmanals i d’hores al dia, els quals s’han d’adaptar al total d’hores anuals
subvencionades.
Qualsevol modificació d’aquesta prestació, per tal d’ajustar-la a les necessitats reals
que es presentin, que suposi una variació dels llocs de prestació del servei o un
increment o disminució d’hores, s’ha de comunicar al Departament de Justícia amb
una antelació mínima de 2 mesos i ha de ser expressament autoritzada per aquest,
regularitzant, si s’escau, els imports percebuts per les hores de servei finalment no
prestades.
Col·legi
d’Advocats
SOJ General
Girona
Blanes
Total CA
Girona

Lletrats
1

Dies setmana
5

Hores dia
5

1
2

2

4

Total hores
setmana
25
8
33

D’acord amb l’import total de la subvenció atorgada prevista en el pacte cinquè, el
nombre màxim d’hores anuals subvencionades és de 1.682 hores. El Col·legi
determinarà els horaris concrets en què es prestarà el servei i pot redistribuir les hores
a prestar setmanalment de manera diferent de la indicada, sempre que es garanteixi la
seva íntegra i correcta prestació del servei. La redistribució de les hores de prestació
del servei s’ha de comunicar al Departament de Justícia.
El Col·legi ha de redistribuir durant la resta de l’any les hores corresponents a dies
festius oficials, de manera que es presti la totalitat d’hores anuals previstes.
El Col·legi d’Advocats portarà a terme les tasques inherents al desenvolupament i
prestació del servei objecte d’aquest conveni amb el seu propi personal i els seus
mitjans materials, sens perjudici que el Departament pugui posar a disposició del
Col·legi locals propis per a aquesta finalitat. La Generalitat de Catalunya no es fa, en
cap cas, responsable de les obligacions derivades dels contractes que eventualment
celebri subscrigui el Col·legi per tal de donar compliment al que preveu aquest pacte.
El Col·legi ha de fer constar expressament que el SOJ és un servei subvencionat pel
Departament de Justícia, mitjançant l’ús del logotip del Departament o la indicació
“servei prestat en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya” en els locals on es presti el servei, en tots els impresos que s’utilitzin i en
els tríptics informatius de difusió o explicació del servei, inclosa també la pàgina web
del Col·legi.

La prestació del servei es farà presencialment sens perjudici que es posin en marxa
mecanismes complementaris de prestació del servei de manera telemàtica o
telefònica.
El Col·legi col·laborarà amb el Departament de Justícia en la tramitació i solució de les
queixes que hagi plantejat els ciutadans pel funcionament del SOJ i anualment
trametrà al Departament una relació completa de les queixes rebudes.
El col·legi de l’advocacia ha de garantir la protecció de les dades de caràcter personal
tant en l’elaboració com en la difusió dels estudis, dades estadístiques o treballs que
puguin resultar o derivar de les actuacions que es duguin a terme en el marc d’aquest
conveni, mitjançant la supressió d’aquelles dades o de la informació que puguin fer
possible la identificació de les persones.
Així mateix, en totes les activitats que es duguin a terme en aplicació d’aquest
Conveni, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures necessàries per
garantir la protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb el que disposi
la legislació vigent en cada moment i, en concret, amb el que disposa la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets
digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
3.2 Prestació del servei durant l’estat d’alarma
Excepcionalment, arran de la situació epidemiològica derivada del coronavirus SARSCoV-2, les hores de prestació del servei que, mentre duri l’estat d’alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial
Decret 465/2020, de 17 de març, i les seves pròrrogues, no s’hagin pogut fer efectives
de manera presencial en els termes establerts en aquest pacte es podran completar
amb hores efectivament realitzades de forma telemàtica o telefònica, amb el límit
màxim establert d’hores de servei subvencionades.
4. Requisits i formació dels professionals que prestin el servei
El SOJ haurà de ser prestat per advocats col·legiats que hagin acreditat experiència
en l’àmbit de l’assistència jurídica gratuïta.
En el cas de serveis d’orientació jurídica especialitzats, els professionals que prestin el
servei han de disposar, a més dels requisits anteriors, de formació i experiència
específiques en la matèria.
El Col·legi ha de vetllar perquè els professionals que prestin el servei d’orientació
jurídica compleixin els requisits de formació continuada establerts per la normativa
d’assistència jurídica gratuïta.
Així mateix, el Col·legi d’Advocats adoptarà les mesures oportunes per tal que els
professionals que prestin el servei tinguin l’adequada formació en matèria de protecció
a les víctimes de violència sobre la dona, d’acord amb el que recull la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

El Col·legi d’Advocats ha de garantir que els professionals que prestin el servei puguin
atendre i actuar en la llengua que esculli el ciutadà que accedeixi al SOJ d’entre les
dues llengües oficials de Catalunya.
5. Subvenció del servei
El Departament de Justícia subvencionarà la prestació del servei mitjançant l’aplicació
d’un mòdul de 31 euros per hora de servei d’orientació jurídica prestada pels lletrats i
lletrades adscrits al mateix. L’import total de la subvenció serà el resultat de l’aplicació
d’aquest mòdul a les hores anuals de prestació del servei.
No són objecte de subvenció les despeses derivades de la gestió i tramitació dels
expedients de justícia gratuïta ni els costos de funcionament del servei.
D’acord amb les hores de funcionament del servei previstes al pacte tercer i el mòdul
de compensació establert, l’import total màxim de la subvenció a percebre pel Col·legi
per a l’any 2020 queda establert en 52.142,00 euros, que resulten de multiplicar el
mòdul de compensació de 31 euros pel total de 1.682 hores anuals de funcionament
del servei, que és el límit d’hores de servei subvencionades.
La subvenció serà lliurada a la bestreta, durant el tercer trimestre de l’any, amb càrrec
a la partida D/482.0021/2110, destinada a subvencionar els col·legis d’advocats de
Catalunya. El Departament de Justícia analitzarà les possibilitats de millora de les
condicions de prestació d’aquest servei d’acord amb la dotació pressupostària
d’aquesta partida per a l’any 2020.
L’aprovació d’aquest acte implica l’autorització a les unitats administratives competents
per a la comptabilització de la disposició de crèdit corresponent en el sistema
corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la comptabilització del
reconeixement de les obligacions econòmiques derivades.
6. Normativa d’aplicació a les subvencions i justificació
Ateses les característiques del beneficiari i la naturalesa de les actuacions
subvencionades, no és necessari l’establiment de garanties sobre la bestreta o el
pagament a compte concedits.
El Col·legi d’Advocats, com a beneficiari de la subvenció, ha de complir totes les
obligacions previstes per l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els articles 90 bis, 92 bis i 95 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 3/202/02, de 24 de desembre.
Així mateix, ha de facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de
control de la Generalitat de Catalunya.
El Col·legi justificarà la subvenció atorgada dintre del primer trimestre de l’any següent
per al qual ha estat concedida la subvenció. En compliment de l’Ordre ECO/172/2015,
de 3 de juny, modificada per l’Ordre VEH 79/2020, de 9 de juny, la justificació de la
subvenció, en la seva modalitat per mòduls, comprendrà:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat del servei subvencionat
amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, d’acord amb
el model normalitzat de l’annex 1.
b) Una memòria econòmica que ha de contenir, d’acord amb el model normalitzat
de l’annex 2, la informació següent:
- La certificació on s’indiqui el nombre d’hores anuals de prestació del servei
d’orientació jurídica.
- l’import resultant de l’aplicació del mòdul econòmic pel nombre total d’hores
de servei prestades pel col·legi d’advocats.
La justificació de les actuacions realitzades mentre duri l’estat d’alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues, s’ha d’incloure de
manera específica en les memòries previstes als apartats a i b, amb indicació dels
sistemes utilitzats per a la prestació del servei i les hores realitzades durant el període
corresponent.
El Col·legi ha de custodiar tota la documentació justificativa de la despesa i els
pagaments efectuats per hora de servei d’orientació jurídica prestada per lletrats i
lletrades. El Departament podrà, en qualsevol moment, sol·licitar al Col·legi que aporti
qualsevol d’aquests documents justificatius.
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei General de subvencions, el Col·legi ha
d’haver fet efectius els abonaments de les despeses necessàries per a la prestació del
servei abans de la data de finalització del termini establert en aquest conveni per a la
presentació de la documentació justificativa de la realització de l’activitat
subvencionada, excepte en el supòsit que no hagi percebut efectivament l’import de la
bestreta a càrrec del Departament de Justícia, cas en què el Col·legi haurà d’efectuar
l’abonament en el moment en què percebi l’import de la subvenció.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la concurrència de qualsevol de les causes previstes per l’article
99 del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, i en especial per l’article
92 bis, apartat 3 en relació amb les donacions, aportacions o prestacions de serveis a
títol gratuït, així com per l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, donarà lloc a la revocació de la subvenció, total o parcialment, segons
escaigui.
7. Relació amb altres administracions públiques
Es promourà la coordinació del servei amb altres serveis similars d’altres
administracions públiques, en especial amb els serveis prestats per l’Administració
local, per tal d’assegurar la prestació d’un servei homogeni i de qualitat en tots els
àmbits.
8.Jurisdicció competent
La jurisdicció contenciosa administrativa serà, en el seu cas, la competent per a
conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir quant a la interpretació, la
modificació, resolució i els efectes d’aquest conveni.

9. Termini de vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020 i es
podrà prorrogar de forma expressa per acord d’ambdues parts, de conformitat amb el
que estableix l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que preveu que en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini
les parts poden acordar-ne unànimement la pròrroga expressa d’any en any i per un
període de fins a quatre anys addicionals o l’extinció. Aquestes pròrrogues estaran
condicionades, igualment, a la disponibilitat pressupostària corresponent.
10. Causes d’extinció
De conformitat amb el que estableix l’article 51 de de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic:
1. Aquest Conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en qualsevol causa de resolució.
2. Són causes de resolució del present Conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els
compromisos que es consideren incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix,
la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la
causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
3. En el cas d’extinció anticipada del conveni les parts acordaran la manera de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’establirà un termini
improrrogable per a la seva finalització.
11. Portal de la transparència
Les parts signants d’aquest conveni manifesten el seu consentiment perquè les dades
personals que hi consten, així com la resta de les especificacions que s’hi contenen,
puguin ser publicades al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I, com a prova de conformitat, signen aquest document, mitjançant signatura
electrònica,
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ANNEX 1
MODEL DE MEMÒRIA D’ACTIVITAT DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
Col·legi d’Advocats de:
Servei (especialitat / localitat ...):
Cal especificar el servei a què es refereixen les dades, en cas que el col·legi disposi
de servei en més d’una localitat o per a més d’una especialitat (laboral, estrangeria
...). En cas de disposar de més d’un SOJ el Col·legi haurà de remetre la informació
referida a cada servei, i també un resum consolidat amb les dades de tots els serveis.
Adreça:
Horari d’atenció públic:
(dies de la setmana i hores)
Nombre de lletrats que presten el servei cada dia:
Total nombre de lletrats que han prestat el servei en el període:

___________________
1. Descripció de l’activitat realitzada
a) Descripció (finalitat, fets rellevants, ...)

b) Mitjans de què disposa el Col·legi per la prestació del Servei

c) Criteris de selecció dels advocats que presten el servei (formació, requisits
d’antiguitat o inscripció en el col·legi o el torn d’ofici, proves d’accés...)

2. Resum estadístic d’activitat

Persones
Consultes
Dies servei
Consultes/dia
b) nombre de sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta sobre el total de consultes

c) matèries objecte de consulta

Total

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

SOJ ___

Gener

a) Nombre de persones i de consultes ateses en el període

Arrendaments i prop. Horitzontal
Arrendament habitatge
Arrendament local negoci
Propietat horitzontal
Arrendament rústic
Altres
Procediments civils
Obligacions i contractes
Responsabilitat civil:
- circulació de vehicles
- mala praxis mèdica
- construcció immobiliària
- altres
Successions
Arrendaments civils
Drets reals
Dret hipotecari
Incapacitacions
Emancipació
Internament voluntari
Altres
TOTAL AMBIT CIVIL
VIOLÈNCIA DE GENERE
Procediments civils
Procediments penals
DRET MERCANTIL
Societari
Procediment executiu
Concursal
Altres
PENAL
Faltes
Delictes
Menors
Penitenciari
Denúncies
Altres
ÀMBIT DRET ADMINISTRATIU
Urbanisme
Llicències i permisos
Responsabilitat patrimonial
Infraccions i sancions administratives
Recursos administratius
Responsabilitat Administració Justícia
Reclamacions en matèria consum
Impostos estatals
Impostos municipals
Impostos autonòmics
Altres
Laboral
Acomiadament
Reclamació quantitat i finiment
Contractes
Altres
Extinció de contracte
Seguretat Social
Jubilació
Viduïtat
Invalidesa
Desocupació
Seguretat social
Maternitat
Accident de treball
IT per malaltia
Altres
TOTAL AMBIT SOCIAL
Estrangeria
Nacionalitat
Residència
Expulsions
Altres
Registre civil
Queixa per actuació advocat
ALTRES
TOTAL CONSULTES
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Ge
Matrimonial i família
Separació
Divorci
Nul·litat matrimonial
Adopció
Filiació
Parelles de fet
Reclamació aliments
Protecció menors ???
Règim econòmic matrimonial
Mediació
Modificació mesures
Guarda i custòdia
Violència domèstica (exclosa violència
de gènere)
Altres

3. Perfil dels usuaris del SOJ

a) població de residència
Persones
Al mateix partit judicial que el que correspon a la seu del
SOJ
En un altre partit judicial, dins l’àmbit del col·legi d’advocats
(especifiqueu el partit judicial)
En un altre partit judicial, fora de l’àmbit del col·legi
d’advocats
Total

b) Edat
Persones

%

Persones

%

Persones

%

Persones

%

Fins a 20 anys
De 20 a 39 anys
De 40 a 59 anys
De 60 a 79 anys
80 anys i més

c) Sexe
Dona
Home

d) Idioma

Català
Castellà

e) Nacionalitat

Espanyola
Unió Europea
Altres
TOTAL

%

f)

Situació sociolaboral
Persones

%

Assalariat
Empresari / Autònom
Estudiant
Mestressa de casa
Pensionista
Funcionari
Aturat
Agricultor
Professió liberal
Altres
TOTAL

g) Coneixement del SOJ
Persones
Col·legi d'Advocats
Jutjats
Altres organismes
Familiars
Amics
Mitjans de comunicació
Pàgina Web Dept.
Justícia
Advocats
Altres
TOTAL

%

ANNEX 2
MODEL DE MEMÒRIA ECONÒMICA
........................................secretari/ària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
..........................., en compliment del que estableix l’article 13 de l’Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions,
CERTIFICO :
Primer.- Que, en compliment de les funcions atribuïdes per la normativa vigent en
matèria d’assistència jurídica gratuïta, el Col·legi d’Advocats de
ha prestat durant
l’any 20
un servei d’orientació jurídica als ciutadans d’acord amb les
determinacions establertes en el conveni regulador del servei, signat en data
amb el Departament de Justícia.
Segon.- Que d’acord amb les previsions establertes en el pacte tercer de l’esmentat
Conveni, durant l’any 20
el Col·legi d’Advocats de
ha prestat mitjançant els
lletrats i lletrades adscrits al servei un total de
hores de servei d’orientació
jurídica als ciutadans.
Tercer.- Que d’acord amb el que estableix el pacte cinquè del mateix Conveni de
col·laboració, el Departament de Justícia subvencionarà la prestació d’aquest servei
amb l’import de
euros per hora de servei efectivament prestada.
Quart.- Que de l’aplicació del mòdul de
euros indicat en l’apartat anterior a les
hores anuals de servei d’orientació jurídica prestades pel Col·legi d’Advocats de
en resulta un import total de
euros, quantia de la subvenció a percebre pel
Col·legi.
,

d

El/la secretari/ària

de

Vist i plau
El/La degà/ana

