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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CATALUNYA 

(FaPaC) I CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf 

 
 
Barcelona, a 23 de juliol de 2018 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, en 
endavant FaPaC, amb domicili al carrer Cartagena, 245, 08025 Barcelona i núm. de 
CIF G-08850299, representada per la Sra. Belen Tascón Alonso, presidenta de la 
Junta Directiva i actuant en virtut de les facultats establertes a l’article 46 dels Estatuts 
de la FaPaC. 
 
 
D’altra banda, Josep M. Romero Velarde, secretari general, que actua en nom i 
representació de la Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf (en endavant CCOO BLLAPAG) amb seu social a Cornellà de Llobregat, 
Carretera d’Esplugues, 68, i amb NIF G08496606. 
 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest CONVENI  i, 
 

 
MANIFESTEN 

 
II. La FaPaC és una entitat del tercer sector que té com a objectius, entre d’altres, els 
següents: fomentar la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el 
desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA; actuar com a agent 
d’influència social i política en favor de l’educació; oferir a les AMPA formació i serveis 
de suport. 
 
CCOO BLLAPAG es el principal sindicat de treballadores i treballadores del país i es 
defineix com un sindicat de dones i homes, de masses, reivindicatiu i de classe, 
nacional, confederal i sociopolític, unitari, democràtic, autònom i independent, 
internacionalista i global, de diversitat d’origen i de la diversitat d’orientació sexual, 
identitat i/o expressió de gènere. 
 
 
III. Coincideixen ambdues entitats en l’interès de promoure una escola inclusiva al 
nostre territori que treballi en l’àmbit de la diversitat sexual mitjançant accions 
destinades a l’anàlisi, interacció i construcció d’espais per a treballar en activitats que 
posin de relleu totes les problemàtiques a l’entorn de la diversitat sexual LGTBI des 
d’una perspectiva feminista en el marc de la família, l’escola i la societat en conjunt i 
també en la voluntat d’aprofundir en les polítiques d’igualtat i ciutadania. 
 
En atenció al que s’ha exposat, les parts decideixen coordinar la seva activitat i 
esforços en la matèria indicada formalitzant el present conveni marc, que es regirà 
segons els següents: 
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PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni. 
 
Col·laborar ambdues entitats al Baix Llobregat, en matèria d’inclusió: diversitat sexual 
LGTBI des de una perspectiva feminista mitjançant tot tipus d’activitats, tallers, 
conferències, seminaris i altres fórmules que s’acordin per tal de treballar 
conjuntament en la millora de les problemàtiques centrada en l’àmbit familiar, escolar i 
de la societat en el seu conjunt i en les línies que han de seguir les polítiques 
d’igualtat. 
 
 
Segon. Àmbits d’actuació. 
 
Les línies generals de treball conjunt, focalitzat al territori compartit, són orientades a 
aspectes relatius a fer propostes, pensar estratègies i donar eines per treballar seran: 
 

 Compatirem informació i eines, generarem sinèrgies i confiança entre les ambdues 
entitats, treballarem de forma conjunta concretant una agenda, una estratègia 
comunicativa i les accions comunes que considerem oportunes. 

  

 Tot el recolzament que quedi fora de les tasques enunciades, requerirà la 
formalització d’un projecte i requeriments específics. 

 
 
Tercer. Modalitats de col·laboració. 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es durà a terme a 
través de convenis específics en els que es determinarà, com a mínim:   
 
a) Definició de l’objecte que es persegueix. 
b) Descripció del treball a realitzar i dels terminis d’execució (incloent-hi la cronologia i 

les fases). 
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte i el 

comprimís d’aportació de les parts i/o les formes de finançament extern previstes. 
d) Determinació de les normes per a la coordinació, execució i seguiment del 

projecte. 
e) Nom de les persones, por ambdues parts, que es responsabilitzaran de la 

coordinació i desenvolupament del projecte, designades de mutu acord. 
 
 
Quart. Comissió Mixta de Seguiment i Execució 
 
Per facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin en els convenis 
específics i el seu seguiment, es constituirà una comissió mixta integrada per dos 

representants de FaPaC i dos representants de CCOO BLLAPAG. 
 
El treball de la Comissió serà determinar les normes de coordinació, execució i 
seguiment del projecte, proposar col·laboracions en temes científics i tecnològics 
d’interès comú, preparar els convenis específics i clarificar els dubtes que puguin 
plantejar-se en la interpretació d’aquest conveni marc i dels convenis que se’n derivin.  
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Cinquè. Durada. 
 
El  present conveni marc tindrà vigència des del moment de la seva signatura i tindrà 
una duració inicial d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’un any, llevat que 
es denunciï per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos de la 
seva data de finalització.  
 
En tot cas, la denuncia d’aquest acord no suposarà la denuncia dels convenis 
específics que s’hagin pogut subscriure a l’empara del pacte tercer, si no que aquests 
mantindran la seva vigència d’acord amb el previst en el seu contingut. 
 
 
Sisè.- Ús de la imatge corporativa  

 
En tots els casos en que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 

establerts, la FaPaC consideri necessari utilitzar els logotips de CCOO BLLAPAG, o a 
la inversa, ha de demanar autorització prèvia, especificant l’aplicació corresponent 
(sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 
En l’autorització, que en qualsevol cas s’ha d’atorgar per escrit, s’ha d’especificar l’ús o 
usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència que no pot, en cap cas, 
superar la vigència del present conveni. 
 
No obstant, quan l’ús de logotips i altres marques respectives tingui caràcter lucratiu 
per a l’entitat sol·licitant, s’ha de formalitzar el corresponent contracte de llicència de 
marca.  
 
Les previsions establertes en aquest pacte no impediran que ambdues entitats facin 
referència al present conveni en els seus àmbits respectius. 
 
 
Setè. Rescissió. 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni marc en qualsevol moment 
de mutu acord. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest acord permetrà a 
la part perjudicada optar per exigir el seu compliment o la seva resolució. 
 
 
Vuitè. Conflictes. 
 
Per resoldre qualsevol qüestió de litigi derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les 
parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de 
l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encarrega la designació de l’àrbitre 
i l’administració de l’arbitratge, i s’obliguen des d’ara a complir la decisió arbitral I per 
deixar constància del que s’ha convingut, les parts signen aquest conveni, per duplicat , 
en el lloc i la data anteriorment esmentats. 
 
 


