
 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA PEL FOMENT DE L’ECONOMIA 
DEL BÉ COMÚ.  

REUNITS  

D’una part, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, 
en virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre de 2020 (DOGC 
núm. 8307, de 31 de desembre 2020), com representant legal d’aquesta institució en 
virtut de les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat 
pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 

I de l'altra, el Sr. Jordi Mora Riera, President de l'Associació Catalana pel Foment de 
l'Economia del Bé Comú (d'ara endavant, Associació Catalana pel Foment de l’EBC), en 
virtut del nomenament en l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de 
setembre de 2021 com a representant legal d'aquesta Associació, en virtut de les 
competències que estan previstes en els seus Estatuts, d'acord amb el que estableix la 
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 
d'associació. 

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, 
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària,  

MANIFESTEN  

Que la Universitat de Barcelona, com a institució de dret públic, té atribuïda, entre 
d’altres, la funció de col·laborar amb les administracions públiques, institucions i 
entitats privades amb la finalitat d’elaborar, participar i desenvolupar plans i accions 
que contribueixin al progrés de la ciència, de la difusió de la cultura i el 
desenvolupament de la societat.  

Que l’Associació Catalana pel Foment de l’EBC, segons consta als seus estatuts, té com a 
finalitat principal la promoció de l’Economia del Bé Comú a Catalunya, la qual cosa 
implica, entre d’altres, promoure el coneixement, perfeccionament, aplicació, difusió i 
foment dels valors del model d'Economia del Bé Comú, a través de l’establiment 
d’acords de col·laboració amb els professionals de l’educació, la recerca, la innovació i 
la transferència de coneixement a la societat i als seus agents.  



Que l’Associació Catalana pel Foment de l’EBC ha manifestat la seva voluntat de 
col·laborar amb la Universitat de Barcelona en activitats que siguin d’interès mutu 
relacionades amb l’economia del bé comú.  

En atenció a l’exposat, ambdues parts acorden subscriure el present conveni que es 
regirà per les següents, 

CLÀUSULES  

Primera  

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc global de col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana pel Foment de l’EBC. 

Segona  

El desenvolupament d’aquesta col·laboració inicial haurà d’establir-se a través d’una 
programació anual i específica que s’elaborarà de comú acord entre ambdues parts. 
Aquesta programació anual serà sotmesa a l’aprovació de les autoritats competents 
d’acord amb els procediments establerts per cadascuna de les parts i serà objecte dels 
convenis específics oportuns.  

Tercera  

El marc de col·laboració podrà estendre’s a les següents activitats:  

● Potenciació de línies de recerca sobre l’economia del bé comú.  
● Potenciació de la creació d’una càtedra EBC a la Universitat, per a recerca i 

docència.  
● Promoció dels valors de l’economia del bé comú a la Universitat i 

col·laboració en la promoció d’aquests valors en altres àmbits, com social, 
empresarial, associatiu, educatiu i mitjans de comunicació.  

● Potenciació de l’aplicació de l’economia del bé comú a la Universitat, per 
arribar-ho a incorporar com a eina de gestió de la Universitat. 

● Participació en conferències, seminaris, col·loquis, exposicions i altres 
activitats organitzades per qualsevol de les parts.  

● Col·laboració en l’elaboració de documents científics i pedagògics i de 
publicacions.  

● Potenciació de la creació d’una base de dades que pugui recollir treballs 
acadèmics sobre l’economia del bé comú.  

Quarta  

Cada institució designarà un coordinador encarregat de supervisar el desenvolupament 
d’aquest conveni marc. Conjuntament, els coordinadors designats per les parts 
elaboraran, proposaran i activaran els convenis específics d’acord amb el programa 
d’activitats que es proposin impulsar.  



Cinquena  

La signatura del present conveni no implica cap compromís econòmic per cap de les 
dues parts. No obstant, la Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana pel Foment 
de l’EBC hauran de preveure dins dels seus pressupostos anuals els possibles 
compromisos econòmics que es derivin de la programació de les activitats finalment 
convingudes.  

Tanmateix, les parts podran sol·licitar subvencions a altres organismes nacionals, 
regionals i internacionals que donin cobertura a les activitats programades.  

Sisena  

Aquest conveni inicia la vigència a partir de la data de la seva signatura i tindrà una 
durada de 4 anys. Abans de la seva finalització, les parts podran prorrogar el present 
conveni, per escrit i de forma expressa fins a un màxim 4 anys addicionals. 

Setena  

Les parts es comprometen a intentar resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que 
pugui sorgir en la interpretació o compliment d’aquest conveni abans d’iniciar qualsevol 
reclamació davant la jurisdicció que correspongui. 

Vuitena 

El present conveni podrà ser resolt per les següents causes: 

a) El transcurs de la vigència d’aquest acord. 
b) El mutu acord entre les parts abans de finalitzar el termini establert. 
c) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte 

d’aquest conveni. 
d) L’incompliment greu i reiterat de qualsevol de les dues parts d’alguna de les 

esEpulacions essencials del conveni.  
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà noEficar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que compleixi amb les seves obligacions. Aquest requeriment 
serà comunicat als coordinadors previstos a la clàusula quarta.  
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisIs l’incompliment, 
s’entendrà resolt el conveni.  

e) La denúncia d’una de les parts, comunicada a l’altra de forma expressa i per escrit, 
d’acord amb la clàusula vuitena. 

f) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
g) Qualsevol altra que contempli la norma vigent d’aplicació 

Novena 

Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present conveni 
de les persones representants així com de les persones de contacte que sigui necessari 



tractar per a la seva execució són cadascuna de les parts signatàries. Les dades de 
contacte dels responsables del tractament són les següents: 

● UB (Secretaria General): Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i 
adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu 

● Associació Catalana pel Foment de l’EBC (Secretari): Avinguda Vidal i Barraquer, 
30, 08035 Barcelona i adreça de correu electrònic: catalunya@ecogood.org 

La finalitat del tractament de les dades personals és la gesEó, seguiment i execució del 
present conveni. La base jurídica per al tractament de les dades personals, d’acord amb 
l’art. 19 de l’LOPDGDD, és el compliment d’una missió realitzada en interès públic en el 
cas dels responsables del tractament de l’art. 77.1 de l’LOPDGDD, o la saEsfacció d’un 
interès legíEm del responsable del tractament en els altres casos. Les dades personals 
es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat 
recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar. No 
es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.  

Les persones Etulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la recEficació, la 
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al 
responsable del tractament, a les adreces indicades anteriorment. Si consideren que 
els seus drets no s’han atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de 
protecció de dades de les parts signatàries: 

● UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 
electrònic protecciodedades@ub.edu 

● Associació Catalana pel Foment de l’EBC (Secretari): Avinguda Vidal i Barraquer, 
30, 08035 Barcelona i adreça de correu electrònic: catalunya@ecogood.org 

Les persones Etulars de les dades també poden presentar una reclamació davant de 
l’autoritat de control de protecció de dades competent. 
Les parts es comprometen a facilitar el conEngut d’aquesta clàusula a les persones de 
contacte de la seva insEtució que parEcipin en l’execució d’aquest conveni. 

Desena 

Les parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de la informació que els sigui 
comunicada, o que obEnguin d'una altra manera en relació amb el present Conveni 
sense el consenEment previ i per escrit de l'altra part, llevat que expressament es digui 
el contrari. L'anterior obligació no afectarà a la informació que: 

(A) sigui de domini públic (llevat que es trobi en domini públic com a conseqüència de 
l'incompliment del present Conveni);  
(B) esEgui en possessió de la part que l'hagi rebut sense que hi hagi incomplert cap 
deure de confidencialitat; o 
(C) hagi de ser revelada per disposició legal o administraEva  



Onzena 

La signatura del present conveni no autoritza a cap de les parts a fer ús del logotip ni de 
la marca de l’altra part, llevat d’autorització expressa i per escrit dels òrgans de govern 
de cada institució. 

Dotzena 

El conveni subscrit podrà ser posat a disposició dels ciutadans en aplicació del que 
disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés i Bon Govern i la 
resta de normaEva de desenvolupament de la mateixa. 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i la data 
que figuren a continuació.  

Per la Universitat de Barcelona  Per l’Associació Catalana pel Foment de 
l’Economia del Bé Comú́  

Joan Guàrdia Olmos    Jordi Mora Riera 

Rector      President
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