
  
 
 
 
 

 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN LOCAL I LA 

FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS PER LA TERCERA FASE DEL 

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ “ARRELAMENT AL TERRITORI, COMBATRE LA DESPOBLACIÓ” .  

 

A Barcelona, 24 de novembre de dos-mil vint.  

 

R E U N I T S  

D’un part, la Fundació Transparència i Bon Govern Local (en endavant FTBGL), amb NIF 

G64928724 i domicili al carrer València 231, sisena planta de Barcelona, representada per la 

seva apoderada, la senyora Joana Ortega i Alemany, segons resulta de l’escriptura de 

nomenament d’apoderat general autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, 

el dia 18 de novembre de 2019, número 2648 del seu protocol.  

I de l’altra, la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Locals i Autonòmics, amb NIF G58302175, i 

amb domicili a Barcelona, Gran via de les Corts Catalanes,491, representada pel senyor Àngel 

Garcia Fontanet, com a President i apoderat. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a la signatura 

del present Conveni, i  

 

D I U E N  

I. Que la FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER, D’ESTUDIS ECONÒMICS I LOCALS, Fundació 

privada, és una entitat sense afany de lucre, subjecta a la legislació sobre fundacions. El 

seu àmbit d’actuació contempla, entre d’altres:  

• L’actuació com a centre de recerca i de promoció del coneixement científic 

sobre el govern local, des de la perspectiva jurídica, política, econòmica, social i 

cultural.  

• La Fundació per acomplir els seus objectius pot organitzar, finançar, per sí 

mateixa o en col·laboració amb d’altres entitats, públiques o privades, 

recerques que tinguin per objecte l’estudi de qualsevol aspecte relacionat amb 

el govern local.  

• A fi de difondre les activitats de la Fundació i les investigacions i estudis 

realitzats amb el seu ajut o relacionats amb els seus objectius, podrà també 

editar, finançar o subvencionar publicacions científiques.  

II. Que la Fundació Pi i Sunyer està duent a terme de manera periòdica la línia de recerca 

de l’Observatori de Govern Local.  



  
 
 
 
 

 
 

III. Que l’ACM és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i naturalesa jurídica-privada, 

constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, comarques i altres ens locals de 

Catalunya. Entre les seves finalitats té la representació, defensa i promoció dels 

interessos generals dels ens locals associats i, alhora, potenciar l’autonomia local en el 

marc català, estatal i europeu.  

Amb aquest objectiu, ha impulsat la Fundació “Transparència i Bon Govern local”, que 

té entre d’altres funcions la investigació sobre temes municipals per a oferir noves línies 

de treball per a millorar els serveis públics al nostre país.  

Que un dels projectes de l’ACM i de la seva Fundació, s’anomena “Arrelament al 

territori: combatre el despoblament”. Aquest projecte pretén ajudar als gestors públics 

a prendre decisions per evitar el despoblament de certs municipis i comarques del 

nostre país amb propostes en tots els àmbits que fomentin l’arrelament de la població. 

El projecte, consta de tres fases: diagnosi, definició de les propostes d’actuació i, 

finalment, implementació al territori.  

IV. Que concorre en ambdues parts la voluntat de col·laborar en un projecte d’investigació 

en els municipis de Catalunya per tal de conèixer les causes de la mobilitat demogràfica 

en els darrers anys.  

Aquesta col·laboració ha de permetre tenir un millor coneixement dels moviments 

poblacionals a Catalunya, les seves causes i que sigui l’eina per a poder prendre 

decisions en les polítiques públiques amb un coneixement actualitzat i científic. 

 

Per tot el que s’ha exposat, totes dues parts,  

 

P A C T E N  

 

Primer. Objecte del Conveni  

L’objecte del conveni és establir les condicions de la col·laboració entre la Fundació Pi i Sunyer i 

la FTBG en el projecte citat anteriorment, “Arrelament al Territori: evitar la despoblació”.  

En concret, aquest conveni ve a regular la participació de la Fundació Pi i Sunyer en la tercera 

fase, corresponent a la implementació de projectes pilot per fer front al despoblament en base 

a la informació obtinguda en la primera i segona fase del projecte, corresponents a la diagnosi i 

a la definició de les propostes d’actuació, respectivament. Amb aquest objectiu, la Fundació Pi i 

Sunyer, a través dels seus mitjans, es compromet a posar a disposició de la Fundació 

Transparència i Bon Govern Local les dades de l’observatori de l’any 2020 i a col·laborar en 

l’execució dels projectes pilots seleccionats prèviament per la FTBGL.  

 



  
 
 
 
 

 
 
Segon. Obligacions de les parts  

Obligacions de la Fundació Pi i Sunyer:  

a) Posar a disposició de la FTBGL totes les dades de l’observatori de Govern Local 2020 per 

a l’anàlisi de la segona fase del projecte de recerca “Arrelament al territori”.  

b) La Fundació farà constar en tota la documentació que es faci pública, sigui per mitjans 

impresos o electrònics, que l’estudi s’ha fet en conveni amb la FTBGL.  

c) La Fundació Pi i Sunyer participarà en la transició entre la segona i tercera fase del 

projecte, en la decisió de quines accions i projectes s’ha de prioritzar, i col·laborarà amb 

la FTBGL en l’execució dels projectes pilot seleccionats.  

d) Informar a la FTBGL de totes les activitats que es derivin de la recerca.  

 

Obligacions de la Fundació TBGL  

a) Col·laborar amb la Fundació Pi i Sunyer en l’Observatori de Govern Local.  

b) Informar a la Fundació Pi i Sunyer de l’execució de la tercera fase del projecte 

“Arrelament als municipis: combatre la despoblació”.  

c) Fer constar la col·laboració amb la Fundació amb els materials que es generin a partir 

de la investigació feta a través d’aquest conveni.  

 

Tercer.- Obligacions econòmiques  

La Fundació Pi i Sunyer destina a la realització de l’Observatori i a la tercera fase del projecte 

Arrelament els mitjans propis, tant humans com materials, dels quals disposa.  

La Fundació TBGL s’obliga a donar suport econòmic per a dur a bon terme l’execució del present 

Conveni. Per aquest motiu, totes dues parts pacten que la FTBG aportarà per aquesta tercera 

fase de la col·laboració, la quantitat de SET MIL CINC-CENTS (7.500) euros, més IVA.  

El lliurament d’aquesta aportació econòmica a la Fundació Pi i Sunyer es realitzarà prèvia 

presentació de factura, en el compte que determini la Fundació Pi i Sunyer.  

Les parts es comprometen a facilitar l’adhesió al present conveni, mitjançant els pertinents 

documents d’adhesió, d’altres institucions i entitats que, prèvia decisió conjunta es consideri 

oportú incorporar per a la millor realització del Conveni.  

 

Quart.- Comissió de seguiment  

Per tal de vetllar per la correcta execució del present Conveni, es crea una comissió de 

seguiment, integrada com a mínim per un representant de cadascuna de les parts signant. 



  
 
 
 
 

 
 
Aquesta comissió s’anirà reunint mentre sigui vigent el conveni a petició de qualsevol de les dues 

parts. 

 

Cinquè.- Propietat intel·lectual  

La Fundació Pi i Sunyer i la Fundació Transparència i Bon Govern Local es comprometen a 

consensuar prèviament la utilització de les seves imatges institucionals i altres elements 

distintius en les accions de difusió derivades de l’establert en aquest acord.  

El resultat dels treballs conjunts que es puguin derivar d’aquest Conveni, als efectes de la 

legislació sobre propietat intel·lectual, és una obra en col·laboració. Ambdues parts en tindran 

els drets de propietat intel·lectual.  

Ambdues parts seran titulars, a parts iguals, de tots els drets d’explotació del resultat dels 

treballs conjunts que es puguin derivar del Conveni i podran publicar aquests treballs a les seves 

pàgines web i utilitzar-los en el seu àmbit intern.  

No obstant això, qualsevol modalitat d’explotació dels treballs conjunts diferent a la difusió a 

través de les pàgines web haurà de ser acordada per les parts.  

 

Sisè.- Durada del Conveni  

El present Conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà una vegada 

complerts els compromisos assumits per les parts.  

 

Setè.- Compliment i resolució  

La present col·laboració és limitada tant pel que fa al seu objecte i contingut com per la seva 

durada. S’extingirà per qualsevol de les següents causes:  

a) Per compliment de les seves finalitats  

b) Per incompliment per alguna de les parts de qualsevol dels pactes establerts en el 

Conveni.  

c) Per mutu acord de les parts.  

d) Per decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedissin o 

dificultessin de forma significativa l’execució del Conveni.  

En cas d’incompliment, la part perjudicada podrà optar per exigir-ne el compliment o la seva 

resolució, amb el pagament dels danys i perjudicis que s’hagin ocasionat. 

 

 



  
 
 
 
 

 
 
Vuitè.- Col·laboració i resolució de conflictes  

Les parts signants col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i d’eficàcia 

perquè les activitats concertades puguin ser realitzades amb èxit.  

Per a qualsevol conflicte que sorgeixi respecte al present Conveni que no es pugui resoldre de 

mutu acord, totes dues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals contenciós-

administratius de la ciutat de Barcelona.  

I en prova de conformitat i acceptació, signen el present conveni de col·laboració per duplicat i 

a un sol efecte en el lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 

 

 

 

 

 

Joana Ortega i Alemany      Àngel Garcia i Fontanet 

Apoderada de la Fundació President i apoderat de la  

Transparència  i Bon Govern Local  Fundació Carles Pi i Sunyer 

d’Estudis Locals i Autonòmics 
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