JOVE ADVOCACIA SABADELL

ESTATUTS DEL GRUP DE JOVE ADVOCACIA DE
SABADELL DE L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS
DE SABADELL
(Estatuts ratificats per la Junta de Govern de l’ICASBD en data 11/12/2018)

TÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI
Article 1. Denominació
1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 82 de l’Estatut General de
l'Advocacia Espanyola, es constitueix el grup de Jove Advocacia de Sabadell (en
endavant, JAS o Agrupació).
2. El grup de Jove Advocacia de Sabadell adoptarà la denominació de Jove
Advocacia de Sabadell, que s’abreujarà amb les sigles JAS.
Article 2. Domicili o seu social
El JAS estableix la seva seu social al domicili de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Sabadell, al carrer de Lacy, número 15.
Article 3. Objecte i finalitats

1. El JAS tindrà per objectius:
A) Estudiar i formular propostes i instar a qui pertoqui la resolució dels
problemes específics de l’advocacia jove.
B) Proposar i promoure tota mena d’activitats d’interès per a
l’advocacia jove, ja siguin de caire professional, formatiu, social o
cultural.
C) Fomentar, mantenir i aprofundir relacions, contactes i intercanvis
amb qualsevol associació o organisme d’àmbit nacional i/o
internacional relacionat o d’interès per a l’advocacia jove, però
sobretot, i de forma específica, amb les associacions, grups o
organitzacions d'advocats joves, d’àmbit nacional i/o internacional.
D) Realitzar aquelles tasques que s'assumeixin per delegació de la
Junta de Govern, sempre que tinguin relació amb els interessos de
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E) l’advocacia jove.

2. Per a la consecució dels seus objectius, el JAS tindrà la capacitat d’obrar
necessària
pertinents.

i durà a terme les actuacions que la Junta del JAS estimi

Totes aquestes actuacions, sempre que hagin de transcendir fora de l’il·lustre
Col·legi d'Advocats de Sabadell, hauran de ser aprovades per la seva Junta
de Govern de dit Col·legi, la qual decidirà si son idònies.

TÍTOL II. DELS MEMBRES, DE LES INCORPORACIONS I EXCLUSIONS,
DRETS I
OBLIGACIONS
Article 4. Membres del JAS
Poden ser membres del JAS tots els advocats i advocades exercents i no
exercents col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell que estiguin
en plenitud de drets i al corrent del pagament de quotes, que siguin menors
de quaranta anys o bé major de quaranta anys però amb menys de cinc anys
de col·legiació.
Excepcionalment, pel que fa al requisit de l’edat, seguirà sent membre del
JAS aquell càrrec electe que durant la legislatura superi els 40 anys, fins que
aquesta s’esgoti.
Article 5. De les incorporacions
Per incorporar-se al JAS caldrà:

A) Reunir els requisits exposats a l'article 4 dels Estatuts.
B) Sol·licitar l'admissió al JAS.
C) Que la Junta del JAS n’admeti la sol·licitud.
Article 6. Pèrdua de la qualitat de membre
La qualitat de membre es perdrà si es dóna algun dels següents supòsits:

A) Deixar de reunir els requisits previstos a l'article 4 d'aquests Estatuts.
B) Haver causat baixa voluntària com a membre del grup.
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C) Haver perdut la condició de col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Sabadell, transitòriament o definitivament.
D) Haver estat expulsat per l'Assemblea General a proposta de la Junta del
JAS, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 9 dels presents
Estatuts.
E) No estar al corrent del pagament de les quotes anuals o aportacions
econòmiques al JAS que pugui acordar l’Assemblea General.
Article 7. Dels drets dels membres
Són drets de tots els membres del JAS:

a) Assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot.
b) Ser elector i elegible sempre que es porti un mes incorporat al grup en la
c)
d)
e)
f)

data de convocatòria de les eleccions.
Fer propostes referents a l’objecte de l’Agrupació a la Junta del JAS.
Participar i gaudir de tots els serveis i de les activitats que promogui el JAS.
Ser informat de l’estat de comptes del JAS.
Col·laborar i formar part dels Grups de treball que es constitueixin.

Article 8. De les obligacions
Són obligacions de tots els membres del JAS:

a) Complir amb les prescripcions d'aquests Estatuts i els acords que adopti
l’Assemblea General.
b) Complir amb les funcions inherents als càrrecs que exerceixin o que
expressament se’ls encomanin.
c) Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de les seves possibilitats,
als treballs comuns del JAS.
d) Pagar les quotes o percepcions econòmiques per al finançament del JAS, si
arribat el cas s'establissin a criteri de l’Assemblea General.
Article 9. De l'expulsió
L'expulsió d'un membre del JAS haurà de ser acordada per majoria absoluta de la
Junta, i podrà tenir lloc per incompliment greu i reiterat de les obligacions
establertes a l’article 8 dels presents Estatuts.
L'acord d'expulsió podrà ser recorregut davant l’Assemblea General en un termini
de deu dies hàbils des de la seva notificació.
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TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
CAPÍTOL PRIMER. ÒRGANS DE GOVERN
Article 10. Composició
Els òrgans del JAS són:
a) Assemblea General
b) Junta Executiva
c) Grups de treball

SECCIÓ PRIMERA- L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 11. De l’Assemblea General

1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà i la màxima autoritat del JAS, on hi poden
participar, amb veu i vot, tots els seus membres.
2. L’Assemblea serà presidida pel President o Presidenta de l'Agrupació i hi actuarà
com a Secretari o Secretària qui ho sigui de la Junta.
3. L'Assemblea General serà Ordinària o Extraordinària.
Article 12. Facultats
Són facultats exclusives de l'Assemblea General:
a) Aprovar els comptes de cada exercici.
b) Decidir sobre el vot de censura a la Presidència o a qualsevol dels membres
de la Junta de l’Agrupació.
c) Modificar i interpretar els Estatuts.
d) Resoldre recursos contra acords d’expulsió.
Article 13. De l’Assemblea General Ordinària
L'Assemblea General Ordinària es reunirà un cop a l'any, dins de l'últim trimestre.
La convocatòria serà notificada per escrit per la Junta del JAS als membres del
grup amb trenta-cinc dies d'antelació. L'ordre del dia de la convocatòria haurà
d’incloure, com a mínim, els punts següents:

a) Presentació de l'informe anual i memòria de les activitats realitzades.
b) Cessament i elecció dels membres de la Junta, d’acord amb els Estatuts.
c) Rendició de comptes i aprovació del pressupost per al pròxim exercici.
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Article 14. De l'Assemblea General Extraordinària

1. L’Assemblea General Extraordinària se celebrarà a iniciativa de la Junta de
l'Agrupació o bé a petició d'una cinquena part dels membres de l’Agrupació.

2. Quan la celebració de l’Assemblea General Extraordinària es faci a petició d'una
cinquena part dels membres de l'Agrupació, aquesta sol·licitud s’haurà de fer per
escrit i fent-hi constar els assumptes concrets que s'hi hagin de tractar.
La celebració de l'Assemblea General Extraordinària s’haurà de fer en el termini de
trenta dies naturals a comptar des de la data de la previsió de la sol·licitud
degudament complimentada i amb expressió dels assumptes a tractar-hi.

3. Quan l’Assemblea General Extraordinària es faci a iniciativa de la Junta de
l’Agrupació, serà l'acord de la Junta el que en determinarà la data de celebració,
en el termini de trenta dies des de l'adopció de l’acord at supra.
En aquest acord s’hi hauran de fer constar expressament els assumptes a tractar.
Article 15. De l'ordre del dia

1. L'ordre del dia de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària serà confeccionat per
la Junta de l'Agrupació, de conformitat amb el que s'ha exposat en els articles
anteriors.

2. Dins del termini comprès entre la notificació de la celebració de l'Assemblea
General i fins a deu dies abans de la data assenyalada, podrà demanar-se la
inclusió d'un o més punts en l'ordre del dia mitjançant una sol·licitud per escrit
adreçada a la Junta de l’Agrupació, amb la signatura de com a mínim el cinc per
cent dels membres del JAS. Si és així s’inclouran a l'ordre del dia de l'Assemblea
corresponent, perquè es debatin i es votin.

3. No podrà ser objecte de debat ni votació per part de l'Assemblea cap qüestió
que no consti prèviament a l’ordre del dia.
Article 16. De la vàlida constitució de l'Assemblea

1. Constitució en primera convocatòria: L'Assemblea General quedarà vàlidament
constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels membres de
l'Agrupació.
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2. Constitució en segona convocatòria: l'Assemblea General quedarà vàlidament
constituïda en segona convocatòria un cop transcorreguts trenta minuts de l’hora
assenyalada per a la primera, sempre que hi hagi un mínim de tres concurrents.
Article 17. De la Presidència de l’Assemblea

1. L’Assemblea General estarà presidida pel President o Presidenta de la Junta del
JAS, i en absència seva pel Vicepresident o Vicepresidenta. En absència d'ambdós,
serà presidida per qualsevol altre membre que esculli la Junta i que actuarà amb
les seves funcions.

2. Les funcions del President o Presidenta en el si de l'Assemblea seran les
següents:
a) Donar validesa a la constitució de l'Assemblea, tenint en compte els
requisits establerts anteriorment.
b) Llegir l’ordre del dia i obrir el debat i la discussió dels punts que el conformin.
c) Controlar el bon funcionament de l'Assemblea: repassar la llista
d'assistents; dirigir el debat, atorgant, prèvia petició, la paraula a aquells
que vulguin intervenir-hi o bé retirant-la a aquells que ja hi hagin intervingut
i vetllar en tot moment pel bon ordre de les paraules; determinar amb just
criteri el nombre d'intervencions per torn, i sotmetre els temes a votació.
d) Tenir vot diriment en les decisions on es produeixi una situació d'empat.
e) Donar el vistiplau a l’acta que n’aixequi el Secretari o Secretària i signar-la.
Article 18. Del Secretari o Secretària de l’Assemblea

1. Actuarà com a Secretari o Secretària de l’Assemblea qui tingui aquesta condició
dins la Junta de l’Agrupació, i en el seu defecte, serà substituït per qualsevol altre
membre que la Junta designi i que realitzarà les seves funcions.

2. Les funcions en el si de l’Assemblea seran les següents:
a) Redactar l’acta.
b) Signar-la per deixar-ne constància.
c) Ajudar, en la mesura que sigui possible, el President o la Presidenta de
l’Assemblea en les seves funcions.
Article 19. Presa d'acords

1. Els acords o decisions de l’Assemblea seran presos per majoria simple dels vots
emesos pels membres que hi hagin assistit.

2. Els membres de l’Agrupació que concorrin a l’Assemblea exerciran el seu dret
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de vot de forma personal, sense que es pugui fer ús de la delegació del vot.

3. Els acords presos per l’Assemblea vincularan tots els membres de l’Agrupació
tot i que hi hagin votat en contra o bé no hi hagin assistit.
Article 20. Documentació de l’Assemblea: L'acta
L'acta contindrà els següents aspectes:
1r. Data i lloc de celebració de l’Assemblea.
2n. Data i forma de com s'hagi efectuat la convocatòria.
3r. Text de la convocatòria.
4t. Punts acceptats com a ordre del dia.
5è. Llista d’assistents a l’Assemblea.
6è. Resum dels assumptes tractats i de les intervencions que s'hagi
sol·licitat que hi constin.
7è. Contingut dels acords adoptats.
8è. Resultats de la votació, amb expressió de les majories amb què s'hagin
adoptat cadascun dels acords, amb expressió dels vots a favor i en contra,
i, si així ho sol·licita el membre de l'Assemblea que hi hagi votat en contra,
es farà constar la seva oposició a l’acord adoptat, fent una transcripció
íntegra dels motius que justifiquin la posició del sol·licitant.
9è. Aprovació de l’acta pel propi òrgan al final de la reunió.
SECCIÓ SEGONA- LA JUNTA EXECUTIVA DEL JAS
Article 21. Funcions
La Junta Executiva del JAS esdevindrà l’òrgan permanent per assumir les finalitats
i objectius dels presents Estatuts.
Article 22. Composició i renovació
1. La composició de la Junta Executiva del JAS serà d’un màxim de nou
membres dels quals un 20% podran tenir la condició de no excercents.
2. La Junta es compondrà, com a mínim, dels següents càrrecs, i s’hi podran
afegir potestativament vocalies fins a vocal 5è.:
a)
b)
c)
d)

President/a
Vicepresident/a
Secretari/ària
Tresorer/a
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e) Vocal 1r.
f) Vocal 2n.
3. Els càrrecs de Junta Executiva tindran una vigència de dos anys. Passat aquest
període s’hauran de convocar eleccions segons els procediment previst al Títol
IV dels presents Estatuts.
Article 23. Documentació de les reunions: L’acta
Les reunions i acords adoptats per la Junta es documentaran amb l’oportuna acta.
Article 24. De les reunions de la Junta
1. La Junta de l’Agrupació es reunirà ordinàriament amb caràcter mensual el segon
dijous de cada mes, en cas de no haver acord per part de la Junta.
2. Es constituirà vàlidament la Junta sempre que hi concorrin un mínim de tres
membres.
3. A petició de la Presidència la Junta de l’Agrupació, es reunirà amb caràcter
extraordinari.
Article 25. Del caràcter públic de les reunions
Les reunions de la Junta seran de caràcter públic, i podran assistir-hi tots els altres
membres de l'Agrupació amb veu però sense vot.
Article 26. Convocatòria de les reunions
La convocatòria de les reunions de Junta, tant ordinàries com extraordinàries,
haurà de fer-se, com a mínim, amb un termini mínim de cinc dies d’antelació, amb
expressió del corresponent ordre del dia.
Article 27. Aprovació d’acords
La Junta del JAS prendrà els seus acords per majoria simple i, en cas d'empat, el
vot emès per la Presidència o Presidència en funcions tindrà caràcter diriment.
Article 28. Ordre del dia
L’ordre del dia serà confeccionat pel Secretari o Secretària amb les indicacions de
la Presidència, i inclourà els punts que raonablement suggereixin la resta dels
membres de la Junta del JAS.
Article 29. Assistència a la Junta
L’assistència a la Junta del JAS serà de caràcter obligatori per als seus membres.
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En el cas d’absència injustificada a més d’un 20% de les reunions de la Junta que
se celebrin dins d’un any natural, el JAS no es farà càrrec de les despeses de
representació d’aquest membre de Junta.
Article 30. Dels Grups de treball
1. A proposta de qualsevol dels seus membres, la Junta del JAS podrà crear Grups
de treball, de caràcter temporal o permanent.
2. Aquests Grups de treball estaran presidits per la Presidència de l’Agrupació o
pel membre que la Presidència designi.
3. La constitució, composició i delimitació de competències estarà determinada
pel que estableixi la Junta.
TÍTOL IV. DEL RÈGIM ELECTORAL
Article 31. Dret de sufragi passiu
Els membres de l’Agrupació que desitgin presentar la seva candidatura a qualsevol
càrrec de la Junta del JAS, hauran de comunicar-ho per escrit a la Junta, amb un
mínim de dues setmanes d'antelació a la data assenyalada per a les eleccions. En
el moment de la presentació de la candidatura caldrà estar inscrit com a membre
del JAS i complir els requisits de l’art. 4 dels presents Estatuts.
No podran formar part de la Junta Executiva:
1. Els condemnats per sentència ferma a inhabilitació o suspensió per a càrrecs
públics, mentre aquestes subsisteixin.
2. Els que hagin estat objecte de sanció disciplinària ferma en via corporativa a
qualsevol col·legi d’advocats, mentre no hagin estat rehabilitats.
3. Qui ocupi càrrecs en òrgans rectors d’alguna altra Agrupació o grup
d’advocats joves.
Article 32. Dret de sufragi actiu
Tindran dret de sufragi actiu els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Sabadell que estiguin en plenitud de drets i al corrent del pagament
de quotes i que en el moment d'anunciar la convocatòria d'eleccions estiguessin
degudament inscrites en el JAS.
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Article 33. Del vot
L’elecció dels membres de la Junta del JAS es farà per votació directa i secreta.
Article 34. Convocatòria de les eleccions
La convocatòria de les eleccions la farà la Junta en funcions del JAS i l’acte de les
eleccions podrà tenir lloc durant el transcurs de l’Assemblea General Ordinària.
Article 35. Procediment electoral
El procediment a seguir fins a la celebració de l’acte electoral serà el següent:

1. La convocatòria de l’elecció s'ha d'anunciar com a mínim trenta-cinc dies
naturals abans de la data de celebració de l'elecció.

2. Dins dels cinc dies següents a la data de l’anunci de la convocatòria, el secretari
o secretària del JAS haurà de:
a) Inserir al taulell d’anuncis la convocatòria electoral, que haurà de tenir el
següent contingut mínim:
i.
Càrrecs a elegir.
ii.
Requisits per poder aspirar a cadascun dels càrrecs.
iii.
Dia, hora i lloc de celebració de les eleccions, així com l’hora en què es
tancaran les urnes per començar l’escrutini.
b) Exposar al taulell d'anuncis del domicili social del JAS la llista del cens electoral.
Aquesta llista es confeccionarà a partir del cens o nombre de membres del JAS,
que quedarà tancada el dia en què s'exposi al taulell d’anuncis.
Durant el termini de cinc dies següents a l'exposició del cens electoral, els membres
de l’Agrupació podran formular les reclamacions que estimin oportunes.
Un cop finalitzat aquest termini la Junta de l’Agrupació en funcions n’emetrà una
resolució dins dels tres dies següents i la notificarà en els dos dies següents.
Aquesta resolució podrà ser objecte de recurs ordinari davant la Junta de Govern
de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i serà resolta en el termini de cinc
dies.

3.

Des de la convocatòria de l’elecció fins a 10 dies abans de la data
assenyalada per celebrar l’acte electoral s'hauran de presentar al secretari o
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secretària en funcions de l’Agrupació les candidatures als càrrecs.

4.

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de les candidatures, la Junta
de l’Agrupació en funcions proclamarà els candidats que reuneixin les condicions
estatutàries, considerant electes aquells candidats que no tinguin opositor. La llista
de candidatures es publicarà al taulell d'anuncis sens perjudici que el JAS faci les
comunicacions que s’estimin oportunes.
Article 36. De les candidatures
Les candidatures podran ser:
a) Conjuntes per a diversos càrrecs, però cada candidat/a només podrà
presentar-se a un sol càrrec.
b) Individual, en què cada candidat/a es presentarà a un sol càrrec determinat.
Articles 37. De la Mesa electoral
1. Per celebrar la votació es constituirà la Mesa electoral.
2. Constitució de la Mesa. La Mesa electoral serà integrada per:
a) El president o presidenta del JAS o membre de la Junta que el substitueixi.
b) Dos membres de la Junta que actuaran com a vocals. El primer vocal actuarà
com a secretari o secretària de la Mesa.
Article 38. De la votació
1. L'elecció durarà un període temporal màxim de dues hores, excepte si la Junta
de l’Agrupació estableix a la convocatòria un termini superior.
2. Els votants hauran d'acreditar-se davant de la Mesa electoral a través d’un dels
documents següents:
a) Document Nacional d’identitat
b) Passaport
c) Carnet de conduir
d) Carnet de col·legiat
3. La Mesa electoral comprovarà la inclusió en el cens elaborat per a les eleccions.
El president o presidenta de la Mesa pronunciarà en veu alta el nom i els cognoms
dels votants, fent expressa indicació que vota, per, a continuació, procedir a
introduir la papereta doblegada a l’urna.
Article 39. Les paperetes de vot
1. Les paperetes de vot hauran de ser blanques, editades pel JAS, de la mateixa
mida i hauran de portar impresos per una sola cara, correlativament, els càrrecs a
l’elecció a què es procedeix.
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2. Els candidats podran confeccionar paperetes, que hauran de ser exactament
iguals a les editades per l’Agrupació.
3. A la seu on se celebri l’elecció s'haurà de disposar de prou paperetes amb els
noms dels candidats en blanc.
Article 40. Finalització de la votació
Es decretarà finalitzada la votació, una vegada s'arribi a l’hora prevista
d’acabament, un cop tancades les portes i havent votat els membres de l’Agrupació
que en el moment de tancar el col·legi electoral ja fossin a la sala. Després votaran
els membres de la Mesa electoral.
Article 41. De l'escrutini
1. Un cop finalitzada la votació es procedirà a l’escrutini i es llegiran en veu alta
totes les paperetes.
2. Seran declarats nuls aquells vots que continguin expressions alienes a l’estricte
contingut de la votació o amb guixades o estrips i, parcialment, quant al càrrec
que afectés, les que indiquin més d'un candidat per a un mateix càrrec o noms de
persones que no concorren a l’elecció.
3. Aquelles paperetes que es trobin parcialment omplertes pel que fa al nombre
de candidats, però que reuneixin els requisits exigits per ser vàlides, ho seran per
als càrrecs i persones concretament expressats.
4. Finalitzat l'escrutini el secretari o secretària n’aixecarà acta i la presidència
n’anunciarà el resultat. Seguidament es proclamaran electes els candidats que
haguessin obtingut el major nombre de vots per a cada càrrec. En cas d'empat,
s’escollirà el candidat que hagi estat més temps en exercici a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Sabadell.
5. En el termini de cinc dies des de la constitució de la Junta de l’Agrupació electa,
aquest fet s’haurà de comunicar a la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Sabadell i s’informarà de la composició i de l'acompliment dels
requisits legals.
TÍTOL V. DEL VOT DE CENSURA
Article 42. De la sol·licitud
1. El vot de censura es podrà presentar contra:
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a) El president o presidenta de l’Agrupació.
b) Contra qualsevol dels seus membres de la Junta.
c) Contra la totalitat de la Junta del JAS.
2. La sol·licitud del vot de censura s'ha de realitzar amb escrit de caràcter motivat,
amb la signatura i dades identificatives suficients dels membres que el demanen i
amb la proposta de nous candidats a membres de Junta.
3. Les persones que poden demanar el vot de censura i les majories necessàries
són:
a) Dues terceres parts dels membres de la Junta.
b) Un 25 % dels membres de l’Agrupació.
4. La sol·licitud anirà adreçada a la Junta del JAS.
Article 43. Convocatòria del Vot de Censura
1. Un cop realitzada la sol·licitud, la Junta de l'Agrupació examinarà la
concurrència dels requisits formals i de quòrum i es pronunciarà sobre aquest
aspecte dins dels 10 dies següents a la presentació de la sol·licitud.
2. Si s'adequa als requisits establerts a l'article anterior, la Junta de l’Agrupació
haurà de procedir a la convocatòria de la votació, sempre dins del termini de dos
mesos des de la presentació de la sol·licitud.
3. Tanmateix, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del pronunciament de
la Junta, aquesta procedirà immediatament a designar un dia per exposar,
defensar i debatre els motius de la moció, prèvia convocatòria, als efectes d'una
Assemblea General de caràcter extraordinari.
4. La convocatòria s’haurà d'ajustar als requisits estatutaris per a la convocatòria
d'assemblees generals.
Article 44. De l’acord del vot de censura
El vot de censura només es pot acordar si hi voten a favor la majoria absoluta de
membres de l'Agrupació.
Article 45. Efectes del vot de censura
Els membres que hagin estat objecte del vot de censura, i havent procedit a l’acord
sobre aquest vot, cessaran automàticament en els seus càrrecs, que seran ocupats
pels nous membres.
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TÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC
Article 46. Els ingressos del JAS
El JAS disposarà del pressupost que anualment li assigni l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Sabadell, que suposarà la quantitat màxima a la qual es podrà
obligar davant de tercers. Tanmateix, el JAS disposarà del sobrant de la loteria que
s’abona per part de l’ICASBD en data de 30 de desembre, que es traslladarà als
pressupostos de l’any immediatament posterior.
L’Assemblea del JAS podrà acordar, amb la finalitat d'aconseguir un cert grau
d'autofinançament i acompliment de les finalitats previstes, l'establiment de
quotes, de caràcter ordinari o extraordinari, que hauran de ser satisfetes pels seus
membres.
Article 47. La tresoreria
El tresorer o tresorera serà responsable de la gestió, administració i justificació
dels cabals rebuts, de la reclamació dels materials i de les quotes, si s’establissin.
Article 48. Rendició de comptes
Anualment es procedirà a rendir comptes, tant a la Junta de l’Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Sabadell respecte a la part del pressupost assignat com a la resta
de membres de l’Agrupació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l'aprovació d’aquests Estatuts queden derogats els anteriors Estatuts de
l’Agrupació de la Jove Advocacia de Sabadell de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Sabadell.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA. Totes les qüestions que sorgeixin i que siguin relatives a la interpretació
i abast dels presents Estatuts seran sotmesos a la decisió de l’Assemblea General
que als efectes es pogués convocar.
SEGONA. Malgrat l’aprovació dels presents Estatuts, el JAS s’entendrà constituït
en virtut de l’Assemblea Constituent celebrada el 25 de setembre del 1997.
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DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts entraran en vigor al dia següent de la seva aprovació per la
Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.

Sabadell a 21 de juny de 2018.-
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