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CONVENI DE COT.IABORACIó ENTRE EL COL.LEGI D,ECONOMISTES DE CATATUNYA I

I.A FEDERACIÓ DE MUNICIP]S DE CATALUNYA

Barcelona, a 12 de juny de 2018

REUNITS

D'una part el Sr. Joan B. Casas Onten¡ente, en qualitat de degá del Col.legl

d'Economistes de Cataluñya, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, amb

domicili a Plaga Gal.la Placídia,32, de Barcelona iClF Q0802027C (en endavant, CEC).

I d'una altra part, el Sr. Xavier Amor i Martín, en qualitat de President de la Federació

catalana de Munlclpls, actuant en nom i representac¡ó d'aquesta entitat, amb domic¡l¡

a Via La¡etana, 33, 6é 1a, de Barcelona i CIF GO8797771(en endavant, FMC).

EXPOSEN

1.- Que el CEC és una corporació de dret públic d'ámbit catalá, amb personalitat

jurídica própia ¡ plena capacitat pel compliment dels seus fins, que es regeix pels seus

Estatuts i Reglaments, per la Llei 7 /2(ñ6, de 31 de maig de l'exercici de professions

titulades ¡Col.legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya, pels seus

Estatuts ¡ per altres disposicions complementáries que pot emetre l'ór8an de Govern de

la Generalitat de Catalunya. lnscrita al Registre de Col.legis Professionals de la Direcció

General de Dret ¡ Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de

Catalunya amb el número d'inscripció ECON/C-201.

2.- Que entre les finalitats del CEC es troba el desenvolupament i la promoció de la

formació permanent dels seus membres amb l'objectiu de garantir-los-hi la seva

competénc¡a professional.

(ü

ÍtrRACú tr mr{ErBS
IE GATAI¡IIA



(ü

TTDEBACO E MN¡CHS
fE CATAII{N

\

,

Cf'f.fl,fffi**'
Al 5etve¡ dels professionols
de l'economio i de l'empreso

3. Que l'FMC és una associació formada pels municipis i per altres entitats locals

que voluntáriament ho decideix¡n, per a la defensa ila promoció de les autonomies

locals, d'acord amb el que está previst a la Constitució ia l'Estatut d'Autonom¡a.

4. Que entre les finalitats de I'FMC es troba la representació dels interessos

generals de les col.lectiv¡tats davant les instáncies polítiques, jurisdiccionals i

admin¡strat¡ves, la promoció d'estudis sobre problemes ¡ qüest¡ons municipals, ila
difusió del coneixement de les institucions municipals (art¡cle c¡nqué dels Estatuts de

t'rMc).

5. Que per a la realització de les finalitats esmentades, I'FMC estableix les

estructures organ¡tzatives pertinents; facilita l'intercanvi de informac¡ó sobre temes

locals, constitueix serveis d'assessorament per als seus membres, organitza reunions,

seminaris i congressos; part¡cipa en reun¡ons i sess¡ons, es dirigeix als poders públics;

intervé, si s'escau, en la formulació dels projectes oficials que es refereixen a les

autonomies locals, i promou publicacions (article sisé dels Estatuts de l'FMC).

MANIFESTEN

Que en atenció a les consideracions precedents, a la convergéncia d'¡nteressos

relacionats amb la promoc¡ó iformació continuada dels seus respectius membres ivista

la representació que exerce¡xen, acorden subscriure el present conveni de col'laboració.

A tal fi,

CONVENEN

PRIMER.- Obiecte del conven¡

Que el CEC ¡ I'FMC tenen la voluntat de trobar fórmules de col.laboració i cooperació de

cara a establir una reciprocitat en la prestació de serveis básics entre els seus membres,

sense perjudici del manteniment de la respectiva ¡dentitat jurídica i en el marc de les

respectives capac¡tats d'actuac¡ó.

En concret, el present acord té perfinal¡tat establir les bases per a la impartició del curs

que porta per títol "Primer curs sobre cont¡ntuts económics del planeiament

urbanlstlC, promogut pel CEC amb la col.laboració de l'FMC ¡ que té per objecte exposar

la práctica de l'urbanisme des de l'óptica económica iper als professionals de

l'economia.
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SEGON.- Compromisos de les Parts

Les parts s¡gnants es comprometen a:

- Col.laborar en l'organització i la difusió del curs

- D¡ssenyar conjuntament el material informatiu del programa ifer-ne difusió pels

mitjans habituals de comunicació de cadascuna de les Parts.

- Col.laborar en l'atenció als partic¡pants del curs.

- Elaborar un pressupost d'ingressos i de despeses que s'adjuntará com a annex a aquest

conveni

TERCER.- Comprom¡sos del COL.l¡Gl

EL COL.LEGI es compromet a dur a terme les accions següents:

a) Formalitzar i validar les inscripcions dels part¡c¡pants al curs.

b) Proporcionar els espais de la Seu Territorial de Tarragona necessaris per a dur a
terme l'activitat formativa.

c) Responsabilitzar-se de la coordinació formativa.

d) Dur a terme la gestió administrativa del curs (lliurement de documentació, control
d'assisténcia, etc.)

e) Promocionar i difondre, a través dels seus mitjans habituals de comunicació,

informació relacionada amb el curs.

Fer constar a I'FMC ia I'ACPE com a entitats col.laboradores del curs.

Destinar l'aportació económica de I'FMC a aplicar un descompte máxim del 50% de

la matrícula del curs a totes aquelles persones que provinguin d'alguna ent¡tat
vinculada a I'FMC a¡xí com als membres del CEC.

IJFMC es compromet a dur a terme les accions següents:

a) Finangar l'organització del curs m¡tjangant una aportació económica de QUATRE

MrL EUROS (4.(x)0).

b) Promocionar i difondre, a través dels seus mitjans hab¡tuals de comunicació,

informació relacionada amb el curs.
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clNQUE.- Comissió de seEu¡ment

Les parts s¡gnants col.laboraran en tot alló que est¡8u¡ al seu abast per el m¡llor

desenvolupament idifusió de les activitats relacionades amb aquest conveni.

Amb aquesta finalitat designaran a un representant de cada entitat pertal que duguin a

terme el seu segu¡ment.

StSE.- viséncia

El present Conveni tindrá una vigéncia inicial fins el 31 de desembre de 2019. Per a la

seva prórroga caldrá pacte exprés de les parts.

fefectivitat del Conveni queda vinculada icondicionada al desenvolupament de l'acció

formativa descrita al pacte primer, que en tot cas requerirá un nombre mínim de 15

inscripcions per a la seva realització.

sETÉ.- Extinc¡ó del conven¡ de col.laborac¡ó

Seran causes de resolució del Conveni, les següents:

a. L'incompliment dels comprom¡sos assumits per qualsevol de les Parts.

b. El mutu acord de les Parts, que s'haurá de formalitzar per escr¡t.

c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als

pactes.

d. La denúncia per qualsevol de les Parts, amb un preavís d'un mes.

VUITE- Protecció de dades personals

Ambdues parts s'obliguen a complir amb la normativa de protecció de dades de carácter

personal, en concret el Reglament (UEl 2Ot61679 del Parlament i del Consell, de 27

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament

de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, així com implementar les

mesures técniques i organitzatives que resultin necessáries per garantir la seguretat de

les dades ien especial, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automat¡tzat

en el qual es cont¡nguin les dades personals objecte de tractament.
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NOVE- Resolució de conflictes

La col.laboració de les Parts per assolir les finalitats que s'estableixen en el present

Conveni es regeix pel principi de bona fe. Els conflictes que es puguin plantejar sobre la

seva interpretació, extinc¡ó i/o resolució, es resoldran de mutu acord entre les Parts. No

obstant aixó, en cas de persisténcia del desacord, les Parts es sotmetran a l'arb¡tratge

¡nst¡tucional del Tribunal Arbitral Técnic de Catalunya, al qual se li encarrega la

designació de l'árbitre o els árbitres i l'administració de l'arb¡tratge, is'obliguen des

d'ara al compliment de la decisió arbitral.

I en prova de conformitat, signen el present Conveni per duplicat exemplar i a un sol

efecte, en el lloc i la data que figura a l'encapgalament.

de Catalunya
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la Federació Catalana de Munic¡p¡s

Amor ¡ Martín 
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