
Barcelona, a 15 de juliol de 2019,

CONVENI DE COL-LABORACIÓ

REUNITS

Duna part ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, partit polític domiciliat a Barcelona

(08015), al carrer Calábria 166, interior, inscrit al registre de partits polítics en data 2 d'agost de

1977, iCIF núm, 608678120, representat per Jordi Roig Puñet en la seva condició de Gerenti

Secretari de Finances Recursos. En endavant Esquerra Republicana.

I de Faltra, el grup polític GRUP MUNICIPAL ERC DE BARCELONA, domiciliat a Barcelona

(08002), Placa Sant Jaume 1, i NIF núm. YVe7474791, representat per Jordi Coronas Martorell,

en la seva condició de portaveu. En endavant Grup polític.

Les parts aquí presents es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-sei

obligar a les seves respectives entitats en la indicada representació que ostenten.

MANIFESTEN

Que Esquerra Republicana és el partit dega dels partits polítics de Catalunya, el qual concorre

a les eleccions municipals dels territoris dels Paisos Catalans, així com a les eleccions als

respectius Parlaments, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu.

ll. Que Esquerra Republicana té entre els seus objectius els de treballar per a la qualitat

democratica la participació, lobertura la connexió amb l'entorn la voluntatd'implantació, a

nivell local, arreu dels Paisos Catalans.

II. Que són fins específics d'Esquerra Republicana, entre d'altres, lassisténcia técnica suport

al funcionament desenvolupament de activitat propia dels grups de representants en els

organs de les Administracions locals, així com prestar assessorament als cárrecs electes del

partit en l'exercici de les seves funcions,

IV. Que el Grup polític, constituit d'acord amb la normativa d'aplicació, té com a funció

rincipal facilitar Factuació corporativa dels seus membres.

V. Que Esquerra Republicana el Grup polític estan interessats a col-laborar, pel que ambdues

parts convenen subscriure el present Conveni de Col-laboració que es regirá pels segients:



PACTES

Primer. Objecte del Conveni de Col-laboració. El present Conveni de Collaboració té per

objecte establir les condicions generals que regiran els serveis que pugui prestar Esquerra

Republicana, al Grup polític, en relació amb els seus fins específics.

Segon. Prestació de Serveis. Els serveis prestats per Esquerra Republicana estan directament

relacionats amb els seus fins específics, com són Vassisténcia técnica el suport al

funcionament desenvolupament de Vactivitat propia del Grup polític lassessorament ais

integrants d'aquest en Pexercici de les seves funcions.

Podran ser objecte d'aquest conveni, entre d'altres:

a Vassisténcia técnica, el suport i lassessorament en diversos ámbits sectorials vinculats a

lambit municipal, com per exemple: transparéncia bon govern, acció social, promoció

de locupació, pressupostos ordenances fiscals, ordenances socials, régim intern,

promoció económica, comerc turisme, urbanisme obres públiques, medi ambient,

sostenibilitat gestió de residus, cultura, educació, salut, participació ciutadana noves

tecnologies.

Serveis de comunicació difusió de activitat del grup polític, així com edició de material

específic.

Assessorament jurídic fiscal comptable en relació tant a activitat com a la gestió del

grup polític.

Posada a disposició d'espais.

Posada a disposició de béns mobles.

Aquestes actuacions de suport al grup polític vinculades al seu funcionament ordinari no

inclouran, en cap cas, el pagament de remuneracions de personal de cap tipus al servei de la

Corporació ni Fadquisició, a compte del grup, de béns que puguin constituir actius fixos de

caracter patrimonial.

La prestació dels esmentats serveis per part d'Esquerra Republicana no es reputara activitat

mercantil, d'acord amb Particle 6 apartat 2 de la Llei orgánica 8/2007, de 4 de juliol, sobre

dels partits polítics,

Vigencia del Conveni de Col:laboració. El Conveni de Col-laboració será vigent des de la

a de la seva formalització fins a la finalització de lactual legislatura municipal.

Quart. Aportacions Económiques. El Grup polític podrá realitzar aportacions economiques a

Esquerra Republicana d'acord amb alló previst en l'article ?2 apartat U epígraf e) de la Llei

organica 8/2007, de 4 de juliol, sobre financament dels partits polítics.



Cinqué. Certificat d'aportacions. Ambdues parts acorden que, a petició del Grup polític,

Esquerra Republicana emetra un certificat anual de les aportacions economiques que hagi

rebut del grup a compte dels serveis prestats d'acord amb el present conveni.

El certificat també acreditará que les esmentades aportacions figuren com a ingressos a la

comptabilitat del partit, que es presentará al Tribunal de Cuentas d'acord amb la legislació

vigent.

Sise. Compromisos de les Parts. Amb la signatura d'aquest Conveni de Col-laboració, les parts

es comprometen:

Respectar lautonomía de cadascuna de les parts la naturalesa de la seva

activitat, les seves formes organitzatives la seva filosofia de treball.

Compartir tota la informació documents necessaris en el marc de la

col-laboració que defineix aquest conveni.

Respectar tots els continguts del present Conveni de Col-laboració, així com el

compliment de les activitats que d'aquest es derivi.

Seté. Protecció de Dades de Caracter Personal. Les parts es comprometen a respectar i

complir les seves obligacions derivades del Reglament general de protecció de dades

(Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d'abril de 2016), així com la

Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals garantia dels drets

digitals.

Vuité. Confidencialitat. Les parts acorden donar al Conveni de Col-laboració a tot el que amb

ell estigui relacionat, carácter de confidencial, no podent difondre o subministrar informació

relativa a aquest, excepte que hi hagi acord exprés entre les parts.

La durada de les obligacions de confidencialitat establertes en el present Conveni de

Col-laboració continuara vigent amb carácter indefinit.

Nové, Resolució del Conveni de Col-aboració. El Conveni de Col-laboració s'extingirá

automaticament al finalitzar el seu període de vigencia.

En qualsevol cas, el Conveni de Col-laboració es podra resoldre per la denúncia de qualsevol de

les dues parts sense haver de justificar-ne justa causa.

Desé. Legislació Aplicable. El present Conveni de Col-laboració no té caracter mercantil es

regeix, en primer terme, per les estipulacions contingudes en el mateix en tot alló en elles no

previst, per les lleis especials en el seu defecte, per l'establert en el Codi civil.



Onze., Jurisdicció Competéncia. Per a la resolució de qualsevol qguestió o diferencia que

sorgeixi amb motiu ce com a consegilencia de la interpretació, efectes, compliment, resolució

del present Conveni de Col-laboració o de qualsevol de les seves cláusules, les parts, amb

renúncia expressa del seu propi fur, se sotmeten als Jutjats Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Dotzé. Domicili a Efectes de Notificacions. Les parts determinen com a domicili, per tal

d'efeciuar tota mena de notificacions trámits en relació amb el present Conveni de

Col-laboració, el que figura a l'encapcalament del present document.

Donant les parts la seva conformitat amb el contingut del present Conveni de Col-laboració el

firmen per duplicat en el lloc data indicats a Pencapcalament.

JORDI ROIG PUÑE JORDI CORONAS MARTORELL

Esquerra Republican dde Catalunya Grup Municipal d'ERC Barcelona


