
f ( FUNDACIÓ ) 
CATALUNYA 

CULTURA 

~ 

Universitat 
deGirona 
~ 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA I LA CATEDRA DE 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA k' 

UniversitatdeGirona 
Barcelona, 9 d'octubre de 2019 Registre de Convenís 

Núm . . .O.~S. ......... / Any .. P.J °2 ... . 
Secretaria General 

REUNITS 

D'una banda, la Sra. Maite Esteve i Torró, en qualitat de Directora de la 
FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA, entitat domiciliada a Barcelona, al carrer 
Aragó, 255, Barcelona (08007) , i amb NIF G-66402801 . En endavant, la 
FUNDACIÓ. 

De l'altra, el Dr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de 
Girona (UdG), que actua en nom i representació d'aquesta Universitat, tal com 
estableix el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del 
rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 7525, de 29 de 
desembre de 2017) i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 93 i 
97 deis Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011 , 
de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011 ), amb seu a Girona , 
plaga de Sant Doménec núm.3, CP 17004 i NIF Q-6750002 E. 

EXPOSEN 

l. Que la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA és una entitat sense 
anim de lucre classificada com a fundació benéfica de tipus cultural 
que té afectat el seu patrimoni , els seus rendiments i els seus 
recursos obtinguts a la realització de fins d'interés generals previstos 
en els seus estatuts. 

11. Que la FUNDACIÓ persegueix, entre d'altres finalitats , contribuir a 
que Catalunya sigui una comunitat culturalment forta , amb un teixit 
creatiu potent i competitiu que doni projecció i reconegui 
l'excel ·léncia deis projectes culturals. 

111. Que la FUNDACIÓ té per objectiu crear aliances entre cultura i empresa per 
impulsar el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. 

IV. Que la FUNDACIÓ promou la cultura del mecenatge i treballa per 
aconseguir un nou marc legislatiu que incentivi el món empresarial a 
col ·laborar amb la cultura i donar-li el merescut reconeixement. 

V. Que la Universitat de Girona, té entre d'altres objectius, participar en 
el progrés i desenvolupament de la societat i en la millora del sistema 
educatiu , promoure activitats d'extensió universitaria i l'intercanvi de 
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coneixements i informacions amb altres institucions. Per mitja de 
Catedra de Responsabilitat Social Universitaria - UdG esta 
disposada a dura terme la col ·laboració en temes de responsabilitat 
en la promoció de la cultura. 

VI. Que ambdues entitats, reconeixent-se plena capacitat jurídica, per 
formalitzar els termes d'aquesta col ·laboració, acorden la signatura 
d'aquest conveni amb subjecció als següents pactes: 

PACTES 

PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI 

L'objecte d'aquest Conveni és la col·laboració entre ambdues entitats per a la 
promoció de la cultura i el treball conjunt en la realització deis seus objectius 
estatutaris comuns. 

SEGON.- OBJECTE DE LES COL·LABORACIONS 

lnicialment, la Catedra de RSU col-laborara en el disseny, aplicació i promoció 
d'un segell que identifiqui empreses i entitats compromeses amb la cultura , el 
qual es lliurara a aquelles que es presentin per la seva avaluació i en obtinguin 
una qualificació positiva. 

D'altra part, també es podran portar a terme el desenvolupament d'altres 
projectes que s'identifiquen a !'empara d'aquest document. Aixó requeriré la 
formalització d'un Conveni Específic de col ·laboració on es detallara l'objectiu 
de cada projecte, el programa de treball, els fins proposats, els mitjans 
necessaris per a la seva realització i les obligacions que assumeixen cada una 
de les parts. 

TERCER.- RESPONSABLES 

Aquesta col ·laboració sera responsabilitat de Catedra de Responsabilitat Social 
Universitaria - UdG de la Universitat de Girona, i sera dirigit per la professora 
Sra. Maria Rosa Terradellas Piferrer i per Sra. Maite Esteve i Torró, per part de 
la Fundació Catalunya Cultura 

QUART.-COMISSIÓ MIXTA 

Abans de 30 dies habils, després de la data de la signatura del conveni, es 
constituiré una Comissió Mixta formada por dos representants de cadascuna de 
les parts, que seran designats per cadascun deis representants signants 
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d'aquest conveni. Aquesta Comissió sera l'órgan de proposta, seguiment 
avaluació de les actuacions dutes a terme en el marc d'aquest conveni , i es 
reunira sempre que ho sol ·liciti alguna de les parts. 

CINQUÉ.- VIGENCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 

Aquest acord sera vigent des del moment de la seva signatura, té una durada 
de quatre anys, i segons l'art. 49 h) Llei 40/2015, els signants poden 

acordar unanimement la prorroga per un període de 4 anys addicionals. 

El conveni es podra modificar, per acord mutu, i amb previa sol -licitud d'una de 
les dues parts. 

Així mateix, les parts acorden que podran deixar sense efecte el present 
document de mutu acord en qualsevol moment i qualsevol d'aquestes 
individualment el pot denunciar comunicant la seva voluntat per escrit a l'altra 
sis (6) mesos abans de la data de finalització del termini de vigencia , o de 
qualsevol de les seves prorrogues. 

SISE.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 

El conveni s'extingira pel compliment de les actuacions que han estat objecte 
del conveni o per incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució les 
següents: 

a) El transcurs del termini de vigencia o de prórroga del conveni sense 
haver-se'n acordat la prórroga. 

b) L'acord unanime deis signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part 

d'algun deis signants. L'extinció del conveni per aquest supósit requereix 
la realització del requeriment previst a l'apartat c de l'article 51.1 de la 
Llei 40/2015. 

d) Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni. 
e) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a 

les lleis. 

SETE.- COMUNICACIÓ I IMATGE 

Les parts podran fer pública la formalització d'aquest Conveni i les accions que 
desenvolupin conjuntament en el seu marc, previ consens del missatge i la 
imatge a desenvolupar. 

En tots els documents i activitats que es realitzin dins el marc d'aquest Conveni 
' hi hauran de constar els logotips de les parts. 

VUITE.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
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En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni, 
ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents de la ciutat de 
Barcelona. 

1 perqué així consti , i en prava de conformitat, les dues parts signen aquest 
document per duplicat, en el lloc i la data indicats a l'encap9alament. 

NOVE.- ENTRADA EN VIGOR 

Aquest conveni entrara en vigor a partir de la data de la seva signatura pels 
representants d'ambdues parts signataries. 
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