Exp. num. 20210365
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I
L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA “PER A LA
MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA D’ATENCIÓ I PER A LA MILLORA DE
L’ATENCIÓ ALS COL.LECTIUS INVISIBILITZATS, EN EL MARC DEL SERVEI
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA I MEDIADORA DE LA CIUTADANIA DE BARCELONA”.

Barcelona,
REUNITS
D’una part, l’Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona i Regidora de l’Àrea de Drets Socials i Feminismes
facultatda per a la signatura del conveni per acord de la Comissió de Govern de 16 de
de desembre de 2021 en ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia de 15 de
juny de 2019.
I d’una altra, la Sra. Maria Eugènia Gay Rosell, Degana de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona (en endavant ICAB) amb NIF de l’entitat Q0863003J.I ,
d’acord amb la documentació que consta a l’expedient administratiu.
I tots en presència del senyor Jordi CASES I PALLARÈS, Secretari General de l'Excm.
Ajuntament d'aquesta Ciutat, nomenat per Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de
2002, en funcions de fedatari públic i d’assessorament legal segons disposen els
article 3 i 7 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional així
com l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, que certifico.
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes,
reconeixent recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure aquest
document

Les dues parts actuen en nom de les institucions que representen i es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per concertar aquest conveni.

1

MANIFESTEN

I.

La normativa vigent d’assistència jurídica gratuïta, i en particular l’article 17 del
Decret 252/1996, de 5 de juliol, estableix que els Col·legis d’Advocats
disposaran de serveis d’assessorament i orientació jurídica als ciutadans, i que
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, previst a
l’article 6.a de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

II.

Es constata com al llarg dels darrers anys s’ha incrementat considerablement
el nombre de demandes de l’esmentat servei per part dels ciutadans, la qual
cosa fa necessària una actualització de les condicions de prestació del servei
amb la finalitat d’adequar el seu nivell de cobertura a les noves necessitats.

III.

L’Ajuntament de Barcelona considera que aquest servei d’orientació jurídica i
mediadora constitueix un important instrument per a detectar aquells aspectes i
aquelles situacions de conflicte que per la seva major intensitat o freqüència cal
tenir en compte en l’estudi i disseny de les mesures a adoptar per part de
l’Ajuntament en l’àmbit de la mediació, i la millora de la convivència ciutadana.
En aquest sentit, un dels aspectes bàsics de les polítiques de prevenció de
l’Ajuntament de Barcelona va encaminat a assessorar la ciutadania en els
mecanismes i instruments que el sistema legal dota per a la defensa dels seus
interessos, resultant essencial en aquest aspecte detectar aquelles situacions o
conflictes que són susceptibles d’una aproximació de les postures i la mediació,
mitjançant els propis serveis municipals.

IV.

Conscients d’aquesta realitat, cal establir unes directrius per a la prestació d’un
servei d’orientació jurídica i mediadora que, d’una banda, doni resposta a les
necessitats actuals i possibiliti una òptima prestació d’un servei d’orientació
jurídica a la ciutadania el més proper possible; d’altra banda, com a gestor,
pugui desenvolupar una funció d’estudi i avaluació de les situacions i les
tendències dels casos que permetin optimitzar els serveis de mediació, i
planificar les accions derivades de les polítiques de prevenció del conflicte.

V.

Per tant, és voluntat de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona donar aquest servei d’orientació jurídica i mediadora
a Barcelona, amb la finalitat d’obtenir dades als efectes de fomentar la
mediació i la prevenció com a mesura de resolució de conflictes.

VI.

Analitzats els serveis d’informació i orientació dels quals en aquell moment la
ciutat de Barcelona disposava, i atenent a la població actual de la ciutat i la
ubicació dels serveis esmentats, les parts varen coincidir en la necessitat del
referit servei d’orientació i mediació al centre de la ciutat, i a aquests efectes
varen signar diversos convenis de dates 18 d’octubre de l’any 2012, 27 de juny
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de 2013, 19 de setembre de 2014, 30 de juliol de 2015, 23 de setembre de
2016 i 14 de setembre de 2018 i desembre de 2020.
VII.

Atesa la positiva valoració d’aquesta col·laboració, les parts acorden renovarla, amb l’establiment d’aquest Conveni, que es regirà pels següents,
PACTES

PRIMER.- L’objecte d’aquest Conveni és l’establiment de les directrius que han de
regir la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona per a la prestació del Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora (SOJiM),a,
al C/ Ferran 32, en un despatx pròpi a la seu de l’Oficina per la No Discriminació
(OND) per tal de proporcionar un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu
a qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se li plantegi.

SEGON.- El servei previst en aquest conveni també assessorarà la ciutadania i donarà
informació respecte la documentació necessària per a sol·licitar el dret a l’assistència
jurídica gratuïta, d’acord amb el que estableixen les prescripcions de la Llei
d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG) i el Decret 252/1996, de 5 de juliol i iniciarà els
expedients que correspongui.
Així mateix atendrà les derivacions dels serveis jurídics de les Oficines d’Habitatge
segons el protocol acordat (full de derivació + cita prèvia a través del web de l’ICAB)
per iniciar els expedients de justícia gratuïta que siguin del cas i les derivacions dels
Serveis de l’Ajuntament de Barcelona que integren el Grup de serveis
d’Assessorament Juridic, quan sigui el cas i temàtica pertinent.

TERCER.- Així mateix, des d'aquest servei s'impulsarà i difondrà la mediació com a
mètode de resolució de conflictes familiars i civils. En aquest sentit el servei atendrà a
les persones que ho demanin o siguin derivades per altres serveis municipals i vulguin
participar en un procés de mediació. En aquests supòsits la seva tasca consistirà en:
-

Informar sobre la mediació i les seves característiques.
Orientar i atendre les persones que s’hi vulguin acollir.
Identificar, contactar i oferir a l’altre/s part/s en conflicte participar en el
procés de mediació.
Informar i gestionar l’accés a la justícia gratuïta, si és el cas.
Proporcionar el formulari de sol·licitud de mediació i l’ajuda necessària per
emplenar-lo.
Derivar la sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
quan es tracti d’un beneficiari de justícia gratuïta.
Informar dels diferents centres o col·legis professionals on poden obtenir
llistats de professionals en la mediació pels casos de ciutadans sense el
benefici de justícia gratuïta.
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QUART.- La prestació d'aquest Servei s’adreça a tota la ciutadania, persones físiques,
empadronades a la ciutat de Barcelona.
L’abast territorial del projecte és tots els districtes que composen el municipi de la
ciutat de Barcelona.
La prestació del Servei SOJ-SOM – Ajuntament de Barcelona- , es presta actualment
en 3 modalitats:
-

Telemàticament
Telefònicament
Presencialment al C/ Ferran 32.

Actualment els horaris que s’estan realitzant son:
Presencialment al C/ Ferran nº 32:
- Dimarts mati de 09:00h a 15:00h.
- Dijous tarda de 14:00h a 19:00h (excepte el mes d’agost que serà de
09:00h a 14:00h)
- Divendres mati de 09:00h a 14:00h.
Atenció telefònica al telèfon 932564625
- Dilluns de 09:00h a 12:00h
- Dimecres de 15:00h a 18:00h
Els horaris de les diferents modalitats d’atenció a la ciutadania es realitzaran en funció
de l’evolució de la crisis Sanitària de la Covid-19, garantint en tot cas amb les tres
modalitats, cobrir els horaris de mati i tarda per tal que la ciutadania pugui tenir un
ample ventall d’atenció.
Aquesta prestació queda subjecte pel que fa a l’atenció presencial, al model de
prestació de servei de l’Oficina per la No Discriminació,havent-se de prestar l'atenció
`presencial del SOJiM dins l'horari d'atenció de l'OND.
CINQUÈ.- El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona desenvoluparà les tasques
inherents al desenvolupament i prestació del servei objecte d’aquest Conveni amb el
seu propi personal.
Els recursos propis personals que l’Icab utilitza per a desenvolupar el present projecte
son:

Coordinadores
Lletrats – consultors
Gestió: Administració-Comptabilitat,
RRHH i Informàtica

2
2
11
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L’Ajuntament de Barcelona no es fa en cap cas responsable de les obligacions
derivades dels convenis que eventualment celebri el Col·legi per tal de donar
compliment al que preveu aquest pacte.
SISÈ.- El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vetllarà perquè els professionals que
prestin l’orientació jurídica compleixin els requisits de formació establerts a la
normativa d’assistència jurídica gratuïta, i al conveni marc entre el Departament de
Justícia de la Generalitat i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per al funcionament
d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans, signat el dia 19 de novembre de 2008.
De la mateixa manera es compromet que els professionals coneguin els diferents
recursos, programes i serveis municipals que intervenen en situacions de conflicte
amb estratègies de mediació, valorant en l’assessorament que practiquin a la
ciutadania l’oportunitat preferent del seu ús.
SETÈ.- A l’efecte de poder fer un seguiment continu de la prestació efectiva del servei,
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona haurà de sotmetre’s a les obligacions generals
derivades de la prestació dels serveis d’orientació jurídica pel que fa a informació i
justificació respecte de l’Ajuntament de Barcelona, i especialment, a les obligacions
derivades de la Normativa General de Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i normativa concordant). Tot i això, sens perjudici de
l’obligació de remetre al Departament de Justícia el model normalitzat de memòria
anual prevista al conveni marc signat entre el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el
Departament de Justícia, en data 19 de novembre de 2008.
VUITÈ.- Per altra part, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es compromet a
desenvolupar:
1) Un estudi projecte de caràcter i base estadística, en relació al segment de
persones grans ateses, tot reforçant la col.laboració amb els diferents
Serveis del grup de serveis d’assessorament jurídic de l’Ajuntament de
Barcelona, en l’accés a la justicia de les persones grans.
Aquest estudi permetrà identificar inicialment possibles causes per les que
l’accés a la justicia de la tercera edat es troba limitat. L’ICAB lliurarà el citat
estudi a l’Ajuntament i que servirà d’instrument a la Direcció de Serveis de
Drets de Ciutadania, per tal de dissenyar les polítiques concretes
destinades a la discriminació que pateixen les persones de la tercera edat a
l’accés a la justícia.
2) Atenent al nou model de prestació de Servei del SOJiM ( telemàtic/
presencial), per enguay, l’ICAB es compromet a realitzar un informe
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d’avaluació del model de prestació en la cobertura i qualitat de servei tot
valorant com a mínim els següents estàndars de qualitat:
 Accesibilitat al servei ( llista d’espera tant per l’atenció presencial
com telemàtica).
 Competència de les professionals ( formació de les lletrades de
l’Icab)
 Coordinació amb els serveis municipals de l’Ajuntament de
Barcelona del Grup de serveis d’Assessorament Juridic i
valoració de derivacions.
Tant el projecte de caràcter i base estadística com l’informe d’avaluació del model de
prestació de servei, s’elaborarà abans d’acabar la vigència del conveni, amb càrrec i
amb els medis propis de l’ICAB, constituint una prestació que forma part de les
funcions a desenvolupar en el marc de la col·laboració del present conveni, i sent, per
tant, part de les obligacions de l’ICAB.
NOVÉ.- L’Ajuntament de Barcelona, amb els seus propis mitjans, posarà a disposició
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a la prestació del Servei, un espai a
l’oficina adequat i amb els serveis per a la correcta atenció ciutadana, i equipat amb el
mobiliari necessari per al seu correcte funcionament.
L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició de l’Icab, una línia telefònica amb el
número de telèfon 932564625 per tal de que la ciutadania pugui demanar cita prèvia al
Servei i puguin trucar i ser assessorades en horàri d’atenció telefònica del SOJiM.
DESÈ.- L’Ajuntament de Barcelona aportarà la quantitat de 50.000,00 euros en
concepte de subvenció amb càrrec a la partida nominativa 48637-23252-0200 del
pressupost municipal 2021 , per al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni. Es
tramitarà el lliurament de la quantitat corresponent a la signatura del conveni.
ONZÈ.- El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es compromet a:
-

-

La contractació del personal lletrat necessari per al desenvolupament del
servei.
La formació continuada necessària per a la prestació del servei d’orientació
jurídica, tant al personal lletrat com al personal administratiu.
El manteniment dels programes informàtics necessaris per a la correcta
gestió del servei d’orientació jurídica i tramitació de justícia gratuïta, amb
designació, si s’escau, d’advocat d’ofici.
Desenvolupar l’estudi projecte esmentat a l’apartat vuitè.
Facilitar informació mensual sobre l’evolució del SOJiM a la Direcció de
Serveis de Drets de Ciutadania i mantenir les reunions necessàries per fer
el seguiment i avaluació dels indicadors d’atencions realitzades i
derivacions entre serveis.
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-

Coordinar-se, a través del Grup d’Assessorament Jurídic impulsat des de
l’Ajuntament, amb els serveis jurídics dels diferents serveis municipals i en
el seu cas derivar els casos que els són de la seva competència,:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Oficines d’Habitatge, en matèria habitatge.
Oficina per la No Discriminació, en matèria de discriminació i/o
vulneració de drets per qüestions de gènere, orientació sexual i
identitat de gènere, religió, origen i pertinença cultural, estat de
salut, discapacitat física o psíquica, edat i/o situació econòmica i
social, entre d’altres.
Centre LGTBI de Barcelona en temes relacionats en
acompanyament a població LGTBI.
SAIER, en temes relacionats amb l’estrangeria: Assessorament i
defensa jurídica de persones sol·licitants d’asil i refugi, i
assessorament i tramitació de documentació relativa a l’estrangeria.
OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, en matèria
drets i deures en temes de consum.
Síndica de Greuges, en temes de supervisió de l'actuació de
l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen.
L’Oficina de Convivència, en matèria de normes de conducta i
convivència ciutadana a l’espai públic.
PIADs, en qüestions relacionades específicament amb dones.
SARA, en casos de violència masclista
SAS, en temes relacionats amb dones que exerceixen treball
sexual.
UTEH, en matèria de víctimes de tràfic d’éssers humans.
AJ CIE Zona Franca, en qüestions relacionades amb persones
ingressades al CIE.
PIA, en temes de regularització per arrelament social de persones
immigrades.
Noves famílies - Reagrupament familiar, en qüestions de residència
i reagrupament.
Oficina d’atenció als Clubs, en matèria esportiva.
Centres de Serveis Socials ( generalistes)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Servei d’Atenció Social al sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP)
Punts de Defensa del Dret Laboral (Barcelona Activa)
Espai Barcelona Cuida
Servei d’Inserció Social (SIS)

El Col·legi col·laborarà amb l’Ajuntament en la tramitació i solució de les
queixes que hagin pogut plantejar els usuaris pel funcionament del SOJiM i
anualment trametran al Consistori una relació completa de les queixes
rebudes.
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DOTZÈ.- Quant al tractament de dades personals:
L’ICAB serà Responsable de les dades de caràcter personal proporcionades per la
ciutadania en el si de la prestació del Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora, que
seran tractades pels lletrats de l’ICAB adscrits al servei, i pels sistemes informàtics
propis de l’ICAB, amb la finalitat de prestar assessorament i orientació jurídica i
mediadora a la ciutadania, d’acord amb el contingut de la prestació descrita en aquest
conveni.
L’ICAB, com a Responsable de l’esmentat tractament, haurà de tractar aquestes
dades conforme al previst per Llei Orgànica Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reial Decret
1720/2007 de 21 de desembre, que aprova el Reglament que la desplega; 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), i la resta de normativa
concordant sobre la materia, sense que l’Ajuntament tingui accés a l’esmentat
tractament, limitant-se exclusivament a subvencionar el servei i a facilitar
dependències municipals per a que pugui ser prestat.
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona serà Responsable de les dades de contacte
de la ciutadania que accedeixi a la OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) per sol·licitar
cita amb un lletrat/ada. Aquestes dades de contacte i primera informació
proporcionada a la ciutadania -que posteriorment poden ser derivats als Serveis
d’Orientació Jurídicai Mediadora- formaran part del fitxer de l’Ajuntament anomenat
“Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà” (Codi 004), de Nivell Mig, i seran tractades
pels sistemes d’informació de l’Ajuntament de Barcelona.
En cas que el ciutadà o ciutadana sigui derivada als Serveis d’Orientació Jurídica i
Mediadora, les dades inicials de contacte i primera informació proporcionada pel
ciutadà o ciutadana a la OAC podran ser tractades pel personal especialitzat que presti
els Serveis d’Orientació Jurídica i Mediadora, proporcionat per l’ICAB.
En aquest cas, l’ICAB tractarà aquestes dades de contacte recollides per la OAC, en
qualitat d’Encarregat del tractament, d’acord amb l’art. 12 de la Llei Orgànica Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com 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 que es deroga la Directiva 95/46/CE.
L’ICAB es compromet a complir les següents obligacions:


Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del
compliment del present conveni d'acord amb les instruccions dictades per
l’Ajuntament de Barcelona, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar
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amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per
a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la
normativa aplicable en matèria de contractació la consideració d’encarregat del
tractament.
L'ICAB resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter
personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present conveni,
obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el conveni s’hagi extingit, per
finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest conveni.
Així mateix, l'ICAB ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents
dels quals hagi tingut coneixement en ocasió del present conveni. En aquest
sentit, la documentació i informació a la qual tingui accés l'ICAB té caràcter
confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà
o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no,
ni transmissió a terceres persones fora de I'estricte àmbit d'execució directa del
present conveni.
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les
esmentades dades de caràcter personal, informacions i documentació les
persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les tasques
inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l'ICAB del caràcter
d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan
sotmeses, i aquell serà responsable del compliment d’aquestes obligacions per
part del seu personal.
L'ICAB manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter
personal a les quals tindrà accés en ocasió de l’execució del present conveni,
tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint
en compte I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’ICAB són les corresponents
al nivell de seguretat requerit (nivell alt), i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en
el tractament de les dades en els termes que estableix el reglament (RD
1720/2007, de 21 de desembre) que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.
Quan el compliment del present conveni es faci en un local municipal o l’accés
sigui remot, l’ICAB s’obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes en el
document de seguretat del fitxer municipal corresponent.
En tot cas, l'ICAB haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament de
Barcelona immediatament després de ser detectada, qualsevol sospita o
constatació d'eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el
sistema de seguretat de la informació.
En cas que l’ICAB necessiti subcontractar una part dels seus serveis, haurà
d’obtenir l’autorització prèvia de l’Ajuntament, indicant els serveis que es
subcontractaran i el nom de l’empresa o personal que els durà a terme. D’altra
banda, el tractament que faci el subcontractista s’haurà d’ajustar a les
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instruccions de l’Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa s’haurà de
formalitzar un conveni entre l’ICAB i l’empresa subcontractista que contingui les
mateixes obligacions subscrites entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ICAB. Per
tant, l’empresa subcontractista haurà d’aplicar les mesures de seguretat que li
exigeixi l’ICAB, que en cap cas podran ser inferiors a les previstes en el present
conveni, segons el Nivell de Seguretat aplicable.
L'Ajuntament de Barcelona podrà designar, en qualsevol moment, durant la
vigència del present conveni, a personal intern o extern per a verificar que
l'ICAB té implantades les mesures necessàries per garantir la seguretat de les
dades de caràcter personal.
Durant la vigència del conveni l'ICAB haurà de conservar qualsevol dada
objecte de tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de
l’Ajuntament de Barcelona.
Una vegada executat el present conveni, l'ICAB haurà de destruir i/o retornar a
l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les
indicacions que li transmeti aquest, les dades de caràcter personal que hagin
estat objecte de tractament per part d'aquell durant la vigència del mateix,
juntament amb els suports o documents en que consti alguna dada de caràcter
personal. El retorn de les dades a l’Ajuntament de Barcelona es durà a terme
en el format i els suports utilitzats per l’ICAB per al seu emmagatzematge.
En cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part
d’elles, l’ICAB haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedirne l’accés i el tractament en tant en quant puguin derivar-se responsabilitats de
la seva relació amb l’Ajuntament de Barcelona.
En cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a
I'establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present
conveni o les instruccions de l’Ajuntament de Barcelona, l'ICAB serà considerat
responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que
hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
L’Ajuntament de Barcelona repercutirà en l'ICAB els costos corresponents a les
sancions i/o indemnitzacions a les que hagi de fer front que s'haguessin originat
directa o indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de
caràcter personal realitzat per l'ICAB. En tot cas, l'ICAB s'obliga a mantenir
indemne l’Ajuntament de Barcelona de totes les despeses o altres
conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats
tractaments, sancions i/o indemnitzacions.

TRETZÈ - L’ICAB, com a perceptor d’una subvenció atorgada per l’Ajuntament, resta
subjecte als preceptes d’aplicació general de la Normativa General reguladora de les
subvencions a atorgar per l’Ajuntament de Barcelona (BOP de 4 de gener de 2011) en
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, ROAS, Decret 179/1995 de
13 de juny; en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i en el seu
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, en tot allò que resulti
d’aplicació, i accepta la subvenció atorgada per l’Ajuntament, en les condicions fixades
en aquest document mitjançant la formalització del mateix.
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CATORZÈ.- L’ICAB justificarà la subvenció segons aplicació general de la Normativa
General reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona com a màxim en
data 31 de març de 2022. Aquesta justificació haurà de comprendre una certificació
global que acrediti la prestació del servei d’acord amb les previsions d’hores
establertes anualment i les despeses produïdes per la prestació del servei
desglossada per conceptes.
També s’haurà d’aportar una memòria de les activitats portades a terme en relació
amb aquest conveni, en el termini de tres mesos des de la finalització de cada un dels
exercicis de vigència d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà de contenir les
activitats realitzades i els resultats obtinguts, així com memòria econòmica simplificada
que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, i relació
d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada.
L’incompliment per part del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona de la finalitat de la
subvenció prevista en aquest conveni, així com la manca de justificació de la mateixa o
d’algun dels seus requisits serà causa de revocació de la subvenció, amb els efectes
que preveu la normativa legal aplicable.
QUINZÈ - Qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest conveni requerirà el
consentiment escrit de les parts.
SETZÈ.- La vigència d’aquest conveni s’iniciarà a la seva signatura, i finalitzarà el 31
de desembre de 2021. L’execució del conveni serà des del 1 de gener de 2021 al 31
de desembre de 2021. Per mutu acord de les parts es contempla la possibilitat de
pròrroga de dos anys màxim.
DISSETÈ.- Amb la finalitat de concretar, desenvolupar i coordinar les accions
específiques que es desenvoluparan en execució del compliment de les finalitats
expressades en les clàusules que antecedeixen es constituirà una Comissió Mixta, de
coordinació, formada per quatre persones (dos persones de l’Ajuntament de Barcelona
de la Direcció de Drets de Ciutadania i dos més designades Diversitat per l’ICAB), que
estudiarà i formularà les propostes d’actuació que s’estimin convenients, adequadament
quantificades pel que fa als seus aspectes econòmics quan existeixin.
DIVUITÈ.- Règim jurídic i jurisdicció competent. Aquest conveni té caràcter administratiu
i per a la decisió de totes les qüestions litigioses derivades de la interpretació,
desenvolupament, modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de
l’aplicació del present conveni haurà de tractar de solucionar-se 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, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
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DINOVÈ.- Seran causes de resolució l’incompliment total o parcial dels pactes subscrits,
l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació, l’acabament del termini establert, i
la denuncia d’alguna de les parts d’acord amb el que preveu el present Conveni.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest document digitalment, en el lloc
assenyalat a l'encapçalament.
Per l’Ajuntament de Barcelona
Laura Perez
Castaño - DNI
46457864A (AUT)
2021.12.17
16:17:53 +01'00'

Sra. Laura Pérez Castaño
Quarta Tinenta d'Alcaldia

Per l’ICAB

46352862L
MARIA EUGENIA
GAY
(R:Q0863003J)

Firmado digitalmente por
46352862L MARIA
EUGENIA GAY
(R:Q0863003J)
Fecha: 2021.12.17
10:59:56 +01'00'

Sra. Maria Eugènia Gay Rosell.
Degana

Jordi Cases Pallares DNI 37282291G (SIG)
2021.12.20 11:11:55
+01'00'

Sr. Jordi Cases i Pallarès
Secretari General
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