
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMICS D’EL PRAT I
EL PRAT EMPRESARIAL

A El Prat de Llobregat, a 11 de juliol de 2012

REUNITS

D’una part, el Sr. Jordi Codina Roig, provist de DNI 37.357.340-G, en nom i 
representació d’ AMICS D’EL PRAT, en la seva qualitat de President, amb NIF 
G-58942483 i domicili social al Passatge Arús, núm. 6 del Prat de Llobregat.

I d’altra part, el Sr. Jordi Morera Queral, provist de DNI 43.400.977-T, en nom i 
representació d’  EL PRAT EMPRESARIAL, en la seva qualitat de President, 
amb NIF G-65810699 i domicili social al carrer Jaume Casanovas, núm. 99 del 
Prat de Llobregat.

Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat  
legal necessària per a la formalització del present Conveni, i

MANIFESTEN

I.- Que ambdues entitats són associacions constituïdes a l’empara de l’art. 22 
de la Constitució i venen regulades per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació; la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; els seus respectius 
Estatuts i la resta de normativa concordant.

II.- Que l’objecte de l’associació AMICS D’EL PRAT se centra en la recerca i  
promoció  dels  valors  i  trets  culturals,  artístics,  socials,  paisatgístics  i 
mediambientals  que configuren la  identitat  del  Prat  de  Llobregat,  constituint 
alhora  una  manifestació  de  les  seves  arrels  i  elements  d’integració  i 
dinamització sociocultural, quedant-ne exclòs tot ànim de lucre.  

III.- Que és objecte de l’associació EL PRAT EMPRESARIAL, entre altres i 
d’acord amb els seus Estatuts, representar des de la seva independència el 
món empresarial del Prat de Llobregat fomentant i posant en valor la figura de 
l’empresari i l’emprenedor, així com col·laborar en la potenciació i valorització 
del Prat com a àrea estratègica d’interès econòmic, industrial i social, mantenint 
el  contacte i el  tracte amb altres organitzacions amb l’objectiu de prestar-se 
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col·laboració mútua i intercanviar experiències, quedant-ne exclòs tot ànim de 
lucre.

IV.- Que ambdues entitats consideren necessari establir una col·laboració que 
permeti  millorar  i  augmentar  la  realització  d’activitats  conjuntes  i  facilitar 
l’intercanvi  de  valors  i  coneixements  culturals,  socials,  econòmics  i 
empresarials, aprofitant els recursos personals i materials que posseeixen.

V.- Que  de  la  conjunció  de  les  circumstàncies  anteriorment  expressades, 
ambdues parts consideren d’interès la col·laboració mútua, i per això acorden 
formalitzar el present Conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni 

És objecte del present Conveni establir el marc bàsic de col·laboració entre les 
entitats  interveninents  en  projectes  i  actuacions  d’interès  comú,  afavorint 
l’intercanvi de valors i coneixements.

Segona.- Línies de treball

2.1. Amics  d’El  Prat  i  El  Prat  Empresarial  cooperaran  en  la  realització 
conjunta de programes i activitats específiques de promoció dels seus objectius 
comuns, llur desenvolupament i divulgació. 

2.2.   Es  fomentaran  fòrums  de  debat  i  intercanvi  d’assumptes  d’interès 
econòmic,  empresarial,  social,  i  cultural  en  l’àmbit  d’actuació  del  Prat  de 
Llobregat i de la comarca del Baix Llobregat, o de qualsevol altre índole que no 
vagi en contra dels Estatuts de les associacions signatàries ni de l’esperit del 
present Conveni.

2.3. Al llarg de la vigència del present Conveni s’establiran línies o programes 
de col·laboració específics, durant la substanciació dels quals es concretaran 
els objectius, costos, persones responsables, mitjans disponibles i condicions 
d’execució dels mateixos.

2.4. Es  permetrà  la  participació  als  socis  d’ambdues  entitats,  de  forma 
indistinta, en les activitats que aquestes organitzin de forma conjunta, amb els 
mateixos  avantatges  i  beneficis  amb  que  ho  fan  a  l’associació  a  la  que 
pertanyen.
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Tercera.-  Divulgació

3.1.  Ambdues entitats aportaran els seus mitjans habituals de comunicació per 
difondre  les  activitats  organitzades  en  col·laboració,  o  aquelles  que 
organitzades  només  per  una  de  les  entitats  es  consideri  oportuna  la  seva 
recomanació i divulgació.

3.2.  En qualsevol  activitat  organitzada conjuntament es farà constar,  en les 
mateixes condicions, la participació d’ambdues associacions.

Quarta.-  Interlocució i seguiment del Conveni

Es  nomenarà  una  persona,  en  el  termini  màxim  d’un  (1)  mes  des  de  la 
signatura  del  present  Conveni,  que  realitzarà  les  tasques  d’interlocució  i 
coordinació entre Amics d’El Prat i El Prat Empresarial; així com el seguiment 
de tots els acords adoptats.

Cinquena.- Vigència i causes de resolució anticipada

5.1.- El present Conveni tindrà una vigència inicial de dos (2) anys comptadors 
a partir de la data de la seva signatura, podent-se prorrogar, per mutu acord de 
les parts la seva vigència, per períodes anuals.

5.2.- Seran causes de resolució anticipada del Conveni les següents:

a) per mutu acord de les part, manifestat per escrit;
b) per denúncia d’una de les parts, realitzada amb un mínim de tres mesos 

d’antelació;
c) per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Sisena.- Modificació del Conveni

6.1.- El present Conveni únicament podrà ser modificat per acord exprés i escrit  
d’ambdues parts.

6.2.-  En  cas  que alguna  de  les  clàusules  del  present  Conveni  passi  a  ser  
invàlida o no executable, es considerà ineficaç en la mesura que correspongui; 
però, pel que fa a la resta, aquest Conveni conservarà la validesa. Les parts 
signants acordaran substituir la clàusula o clàusules afectades per un altra o 
d’altres als efectes oportuns.
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Setena.- Jurisdicció

El  present  Conveni  té  naturalesa civil,  per  la  qual  cosa la  resolució  de  les 
controvèrsies correspon a l'ordre jurisdiccional civil. No obstant això, les parts 
s’exhorten  mútuament  a  resoldre  les  possibles  discrepàncies  per  la  via 
amistosa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament.

Jordi Morera Queral          Jordi Codina Roig
President El Prat Empresarial                      President Amics d’El Prat
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