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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2014, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
En data 24 de febrer del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre l’ICAB i la Sindicatura de Comptes
de Catalunya per a la realització de pràctiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements jurídics en
l’àmbit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
D’acord amb el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En ús de les competències que em confereix l’article 29.3 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

RESOLC:

Donar publicitat al conveni de col·laboració entre l’ICAB i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la
realització de pràctiques relacionades amb l’aplicació dels coneixements jurídics en l’àmbit de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA I LA
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES TUTELADES D’ALUMNES

Barcelona, 24 de febrer de 2014

REUNITS
D’una part, el senyor J. Oriol Rusca i Nadal, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
De l’altra part, el senyor Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

INTERVENEN
El senyor J. Oriol Rusca i Nadal, que actua en nom i representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb
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domicili al carrer Mallorca, 283 i CIF Q-0863003J, facultat per acord de la Junta de Govern d’aquesta
Corporació.
El senyor Jaume Amat i Reyero, que actua en nom i representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
amb domicili fiscal a l’avinguda del Litoral, 12-14, de Barcelona i amb CIF S-5800001-I.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per signar aquest conveni i

MANIFESTEN
I. Que un dels objectius de l’Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona (en endavant l’ICAB) és garantir als alumnes llicenciats/graduats en Dret la possibilitat d’assolir
coneixements pràctics i directes dels diversos sectors de la realitat en què pot desenvolupar-se la seva activitat
professional.
II. Que la Sindicatura de Comptes està interessada a promoure el coneixement per part d’alumnes
llicenciats/graduats en Dret i reforçar la formació dels alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS de
l’ICAB.
III. Que l’ICAB i la Sindicatura persegueixen assolir un aprofundiment dels coneixements adreçat a
aconseguir que els futurs professionals tinguin una visió real dels diversos processos jurídics que s’hi
desenvolupen i les seves característiques principals, i facilitar l’adquisició de coneixements jurídics en l’àmbit de
l’Administració pública.
En conseqüència, les parts signants es reconeixen mútuament capacitat per obligar-se, i atorguen aquest
conveni amb subjecció als següents

PACTES

Primer. Objecte
La Sindicatura de Comptes i l’ICAB han convingut que els alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS
puguin desenvolupar a les instal·lacions de la Sindicatura tasques pràctiques i d’investigació i desenvolupament
que els permetin assolir la capacitació pràctica suficient en les matèries que són competència d’aquesta
institució per a poder exercir com a futurs advocats.

Segon. Tutorització
1. L’activitat dels alumnes es desenvoluparà sota la supervisió d’un tutor i abastarà el màxim de matèries que
puguin ser d’interès per a la seva formació pràctica.
2. Els treballs seran realitzats sota la tutela d'un tutor o tutora de l'ICAB i un tutor o tutora de la Sindicatura de
Comptes, que seran seleccionats per cada institució. Aquests dos tutors dissenyaran el tipus de treball específic
que els alumnes hauran de realitzar.
3. En cap cas la capacitat decisòria atribuïda a l’alumne ultrapassarà el seu nivell acadèmic ni la seva condició
d’alumne en pràctiques, i hi quedarà directament subjecte al control del tutor o tutora.
4. La Sindicatura de Comptes emetrà un informe relatiu a la tasca de cada alumne en el lloc de treball assignat
i del seguiment del programa específic establert, que trametrà a l'acabament de les pràctiques al centre de
l’ICAB que les tutela.
5. L'informe haurà d'incloure el nombre d'hores pràctiques que s'han realitzat, que mai no podrà ser inferior a
300.
6. El nom dels tutors, la data de realització de les pràctiques, els horaris i el pla de treball, s'especificaran en
l’annex que se subscrigui per a cada alumne.

Tercer. Assegurança
1. L'ICAB, mitjançant l'Assegurança de la Corporació, cobrirà el possible risc d'accidents dels alumnes en
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pràctiques.
2. La responsabilitat civil en cas d'accident produït amb motiu de l'actuació dels alumnes en el
desenvolupament de les pràctiques, quedarà coberta per l'assegurança específica subscrita per l'ICAB.

Quart. Vinculació dels alumnes al conveni
Aquest conveni afectarà els alumnes mentre mantinguin l'esmentada condició, de tal manera que quan
finalitzin les pràctiques concertades i fixades per a cadascun dels alumnes concrets ressenyats en els annexos a
al conveni, l’acord deixarà de tenir efectes.

Cinquè. Característiques de la relació
1. En cap cas de les pràctiques no es derivaran obligacions pròpies d'un contracte laboral. Es preveu una
aportació en concepte de bossa o ajuda a l’estudi encara que, de manera excepcional i sempre que ambdues
parts hi estiguin d’acord, pot no haver-hi dotació econòmica. La quantia de l’ajut es fa constar en l’annex a
aquest conveni.
2. En compliment de l’article 99 de la Llei de l‘Impost sobre la renda de les persones físiques, i del 86.2 del
Reglament de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en
tant que pagador de la bossa o ajuda a l’estudi, està obligat a retenir el 2% sobre la seva quantia bruta i
ingressar la quantitat retinguda a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
3. D’acord amb l’articulat del Reial decret 1493/2011, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió
al règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i en
desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, en tant que pagador, l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona està obligat a donar d’alta els estudiants en pràctiques al Sistema de
Seguretat Social i a ingressar les cotitzacions salarials corresponents que es derivin d’aquestes disposicions.
En el cas excepcional que l’estudiant o la Sindicatura decideixin rescindir les pràctiques s’ha de fer un preavís
de quinze dies a l’Escola de Pràctica Jurídica. En cas contrari, les despeses derivades de la Seguretat Social
aniran a càrrec de la Sindicatura o de l’alumne (depenent de qui hagi incomplert el conveni).
4. El procediment a seguir per pagar la borsa o ajuda a l’estudiant és el següent:
a) El 25 de cada mes la Sindicatura enviarà un correu a l’Escola de Pràctica Jurídica, indicant els dies de
treball de l’alumne així com la retribució que ha de percebre. Aquesta quantitat, bruta, s’haurà d’ingressar al
número de compte 3191 0500 08 4579155328, del qual és titular l’ICAB, durant els últims dies de cada mes.
b) L’ICAB, després de retenir el 2% en concepte d’IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social, ingressarà
l’import net, al número de compte indicat per l’estudiant, durant els primers deu o quinze dies del mes vençut.

Sisè. Obligacions de l’empresa
1. La Sindicatura de Comptes observarà i farà observar les mesures de Seguretat i Higiene establertes en la
institució.
2. La Sindicatura de Comptes informarà i formarà l’alumnat de les mesures esmentades i les hi farà complir i
respectar.
3. La Sindicatura de Comptes haurà de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
4. Per la seva part l'alumnat serà responsable del deure de secret envers l'empresa.
5. L’alumne de l’Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS becat tindrà l’obligació de complir els horaris assignats i
les normes de funcionament intern fixades per la Sindicatura, i subjectar-se a les indicacions que estableixi el
seu tutor a la Sindicatura de Comptes.
6. La Sindicatura haurà de comunicar qualsevol incidència relativa a l’assistència i comportament de l‘alumne
becat a l’Escola de Pràctica Jurídica/CAMPUS de l‘ICAB, que és a qui correspondrà emprendre les actuacions
oportunes per interrompre la beca i, si així escau, substituir l’alumne.
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Setè. Vigència del conveni
1. Aquest conveni tindrà una vigència d'un any a partir de la data de firma, i es renovarà automàticament per
iguals períodes de temps si no és denunciat per cap de les parts. Si hi hagués denúncia, la part denunciant
l’haurà de comunicar a l'altra mitjançant qualsevol mitjà que en deixi constància fefaent, amb una antelació
mínima de dos mesos a la data d'acabament del conveni.
2. Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, seran causes de resolució anticipada del conveni les
següents:
a) L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni.
b) L’acord per escrit de les parts.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els seus pactes.

Vuitè. Interpretació
Atesos els objectius perseguits amb la subscripció d’aquest conveni de col·laboració en l’àmbit educatiu, les
parts pacten que s’aplicarà el Reial decret 1493/2011, del 24 d’octubre del 2011, sobre els termes i condicions
en el règim de la Seguretat Social de les persones que formen part de programes de formació.

Novè. Resolució de controvèrsies
En cas de litigi, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutges i tribunals de Barcelona.

I perquè consti i als efectes oportuns, i en prova de la seva conformitat, ambdues parts signen aquest
document, per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per la Sindicatura de Comptes
Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Per Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
J. Oriol Rusca i Nadal
Degà

(14.062.040)
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