
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS I FUNDACIÓ AGRUPACIÓ 

 

 

 

A Vilafranca del Penedès, el ____ de ________ de 2019 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès, assistit per 

la regidora de Salut i Consum, senyora Anna Doblas i Ruiz, de conformitat amb l’acord 

adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data __ de _________ 

de 2019, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.   

 

De l’altra, la senyora Immaculada Playà i Pujols, directora de la Fundació Agrupació, 

amb CIF G-60427903, que actua en el seu nom i representació.   

 

Els compareixents, en les respectives representacions amb què actuen, manifesten i 

garanteixen la plena personalitat jurídica de les respectives entitats a les quals 

representen i també que no han estat limitades, restringides ni revocades les seves 

facultats. Així mateix, es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a 

l’atorgament d’aquest document i  

  

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través de la Regidoria de Salut i 

Consum realitza activitats per promoure estils de vida saludables entre la 

ciutadania i fomenta la col·laboració amb entitats i associacions que 

comparteixen els mateixos objectius. 

 

II. Que la Fundació Agrupació té com a finalitat la promoció d’obres socials, 

benèfiques, mèdico-sanitàries, docents i/o culturals, mediambientals i en 

general de les activitats relacionades amb la salut, l’art i la cultura, amb 

especial atenció als problemes de la vellesa, l’orfenesa i les discapacitats, 

fomentant la docència, la formació i la investigació, atorgant beques, 

subvencions, ajuts o premis, concursos o manifestacions i, en general, 

exercitant qualsevol activitat relacionada amb la finalitat fundacional, que podrà 

dur a terme per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats públiques o 

privades. 

 

III. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació Agrupació estan 

interessats en col·laborar amb la promoció d’activitats que promoguin estils de 

vida saludable mitjançant la realització de dues activitats: una gimcana escolar 

de la dieta mediterrània i una conferència sobre l’envelliment actiu. 
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IV. És per això que ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal 

necessària a l’efecte, decideixen iniciar el present CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ, en base a les següents 

 

 

ESTIPULACIONS 

 

 

PRIMERA.- En virtut del present conveni, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es 

compromet per al desenvolupament de l’activitat al següent: 

- a fer-ne difusió a les entitats, associacions, col·lectius i organismes que 

estiguin vinculats a cadascuna de les activitats  

- a buscar i cedir gratuïtament els espais necessaris a la Fundació Agrupació per 

a la realització de les esmentades activitats. 

 

 

SEGONA.- En virtut del present conveni, la FUNDACIÓ AGRUPACIÓ es compromet al 

següent:  

- dissenyar i imprimir el material divulgatiu 

- fer difusió de la Conferència entre els clients d’Agrupació a Vilafranca del 

Penedès 

- contactar amb els professionals que s’encarregaran de realitzar l’activitat 

assumint-ne els costos que se’n derivin 

 

Aquests professionals no mantindran cap tipus de vincle laboral amb la FUNDACIÓ ni 

amb l’Ajuntament ni relació de dependència respecte a aquesta, essent responsabilitat 

dels propis professionals tots els actes i obligacions inherents a la seva condició, 

conforme amb el que preveu la normativa en matèria laboral i fiscal vigent o futura, 

eximint-se a la FUNDACIÓ i a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat relativa a 

aquest personal 

 

TERCERA.- FUNDACIÓ AGRUPACIÓ es compromet a donar a conèixer l’existència 

del present conveni de col·laboració a través del seu website, intranet i de la revista 

AGRUPACIÓ. 

 

Igualment, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a donar a conèixer 

l’existència del present conveni de col·laboració entre els mitjans de comunicació que 

estiguin a la seva disposició i siguin més idonis a l’efecte, així com a incloure aquest 

acord a la website de l’Ajuntament. 

 

QUARTA.- El present conveni té una durada des de la data de la seva signatura i fins 

la data de celebració de l’última activitat objecte de col·laboració. 

CINQUENA.- La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, com a 

conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, 

correspon a l’ens executor material de les actuacions, és a dir qui gestioni l’activitat, ja 

sigui Fundació Agrupació o l’empresa que realitzi l’activitat. 
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SISENA.- La resolució anticipada d'aquest conveni per decisió unilateral comportarà 

l'obligació, de la part que insti la resolució, de comunicar-ho a l'altra part amb una 

anticipació mínima d’un (1) mes a la data efectiva de resolució. 

 

SETENA.- Les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls 

acorden sotmetre les divergències que poguessin sorgir en relació amb el present 

conveni als Tribunals i Jutjats de Barcelona capital. 

 

 

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present acord per duplicat i a un 

sol efecte al lloc i data assenyalats en l'encapçalament. 

 

 

Per l’Ajuntament  

de Vilafranca del Penedès, 

 

 

 

          Per la FUNDACIÓ AGRUPACIÓ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Regull i Riba                Anna Doblas i Ruiz   Immaculada Playà i Pujols 

Alcalde de Vilafranca           Regidora de Salut i                  Directora 

del Penedès                          Consum 
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