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CONVENI – Protocol d’actuació entre la FMC, l’ACM, i el Consell de Col·legis de secretaris, 
interventors i tresorers d’administració local de Catalunya 

1. Objecte: 

Protocol d’actuació entre la FMC, l’ACM, i el Consell de Col·legis de secretaris, interventors i 
tresorers d’administració local de Catalunya per a la realització d’unes jornades sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’administració local.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – FMC – Consell de Col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de 
Catalunya 

 
3. Data de firma: 

15/04/2015 

 
4. Duració: 

- 
 

5. Drets i obligacions: 

1. Compromisos del CSITAL: 

- Seleccionar i contactar mab els ponents que en representació del CSITAL de Catalunya han 

d’intervenir en les jornades estipulades en el contracte 

- Fer difusió de la celebració de les jornades entre els seus col·legiats 

 

2. Compromisos de l’ACM: 

- Retribuir al CSITAL de Catalunya l’import de 5.100€ oer a fer front a les despeses derivades de la 

jornada i al pagament de les vuit intervencions dels ponents proposats per compte del CSITAL de 

Catalunya.  

- Fer difusió de la celebració de les jornades entre els seus associats 

 

3. La imatge corporativa del CSITAL de Catalunya figurarà com a col·laborador conjuntament en lloc 

visible en tota la documentació de difusió de les jornades. 

 

4. L’ACM transferirà al CSITAL les despeses derivades del pagament dels cinc ponents proposats pel 

CSITAL, per l’import esmentat anteriorment. 

 

5. El CSITAL es farà càrrec del pagament dels ponents que ha proposat i de les despeses derivades 

de la difusió de la jornada entre els seus col·legiats.  

 
6. Obligats: 

ACM – FMC – Consell de Col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de 
Catalunya 
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7. Estat d’execució: 
 
Finalitzat 


