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coNVENr MARc DE col.LAeonncró ENTRE LA DELEGacIó
TERRITORIAL DE TARRAGONA DEL COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE
CATALUNYA I L'IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCACIA DE TARRAGONA
A Tarragona , a 2 de febrer 2022

REUNITS
D'una banda, la Delegació a Tarragona delCOL.LEGI OF¡ClAt DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA,
d'ara endavant "COPC", amb seu al Carrer de Ramon y Cajal, número l- Ler. 3a. De Tarragona,
representat en aquest acte per la Presidenta de la Junta Rectora de la Delegació, Sra. Eva Llatser
i Gaya, amb DNI número 39730339R, especialment facultat per aquest acte per acord de la Junta
de Govern del COt.tEGl OFlClAt DE PSICOIOGIA DE CATALUNYA en data 12 de gener de 2O22.

I de l'altra part, ll.lustre Col.legi d'Advocacia de Tarragona, (d'ara endavant ICAT), amb NIF
Q4363001A amb seu al carrer Enric d'Ossó , I,2n, de Tarragona, representat per la seva degana
Sra. Estela Martín Urbano amb DNI número 39723873Ken virtut de les competéncies conferides
pel cárrec.

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per contractar i obligar-se, en llur representació
ostenten, asseverant cadascun d'ells que disposen de plenes facultats per intervenir en
uest acte i que en cap cas els hi han estat revocades o limitades
EXPOSEN

l.- El COPC és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica própia i amb plena
capacitat per al compliment de les seves funcions ité com a finalitats i funcions, entre
d'altres, promoure i desenvolupar la formació professional i fomentar el perfeccionament
científic i técnic de les persones col.legiades; i organitzar activitats i serveis comuns i
instítucionals de carácter professional, cultural, assistencial, de previsió ianálegs que siguin
d'interés per les persones col.legiades.

ll.- Que la Delegació és l'encarregada de dur a terme les finalitats o objectius esmentats
anteriorment a la Demarcació de Tarragona.
lll.- Que I'ICAT és una corporació de Dret Públic de base associativa, subjecte al Dret privat quan
no actua en funcions públiques, que té, entre les seves funcions, les d'organitzar i promoure
activitats i serveis d'interés per a les persones col'legiades, de carácter professional, formatiu,
cultural, social, assistencial, de previsió i altres análegs, sigui directament o sigui mitjangant la
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col.laboració amb d'altres persones físiques o jurídiques, societats, associacions, fundacions o
qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret, que tingui per objecte la prestació de serveis
d'interés general per a l'advocacia, o qué desenvolupin activitats en benefici de les persones
col.legiades i de la professió.
lV.- Que ambdues entitats estan interessades a col.laborar en totes aquelles qüestions que, de
mutu interés, puguin sorgir i es reconeixen la capacitat legal necessária i suficient per formalitzar

el present conveni.

Per aixó

ACORDEN
t.

i el COPC, a través de la Delegació de Tarragona, es comprometen a col'laborar
activament, atesos els mitjans disponibles segons cada situació, per fomentar la lluita
contra l'intrusisme, l'ocupabilitat i/o l'assoliment de competéncies professionals. El
format de les activitats que puguin realitzar-se será aquell que ambdues parts hagin
acordat per a les diferents iniciatives a través de conferéncies técniques, activitats
L'ICAT

formatives, tallers, cursos, jornades conjuntes, etc.
El COPC, a través de la Delegació Territorial de Tarragona, es compromet a realitzar les

activitats formatives que I'ICAT pugui sol.licitar en els termes i condicions que, segons
normativa, es puguin acordar préviament per cada cas entre ambdues parts.
El COPC

té la capacitat de trobar professionals qualifícats amb formació i experiéncia

contrastada en cadascun dels seus ámbits d'actuació. El COPC vehiculará les peticions
concretes que l'ICAT pugui fer, prévia sol.licitud a la Junta Rectora, a través de la seva
borsa de treball sempre vetllant perqué els candidats tinguin la formació necessária per
presta r aquests serveis.
IV

través de la Delegació Territorial de Tarragona, es compromet a fer difusió de
les activitats formatives organitzades per l'ICAT en l'ámbit de l'advocacia que puguin ser
d'interés dels col.legiats, utilitzant els mitjans que tingui disponibles, prévia sol.licitud a la
Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del COPC.

V

L'ICAT permetrá la difusió de les activitats organitzades pel COPC que s'adeqüin als seus

El COPC, a

objectius formatius o que puguin resultar d'interés pels seus col.legiats, utilitzant els
mitjans que tingui disponibles, prévia sol.licitud a la direcció de l'ICAT.

VI

El COPC, a través de la Delegació Territorial de Tarragona, es compromet a col.laborar

activament en aquests acords fent ús de la seva expertesa i experiéncia per desenvolupar
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els projectes que entrin dins en les seves competéncies, signant en aquest cas els acords
específics que siguin necessaris

vil

Durada: El present conveni entrará en vigor a part¡r de la data de signatura i tindrá una
vigéncia d'un any, podent prorrogar-se per iguals períodes, amb un preavís de dos mesos,
i ser modificat en qualsevol moment per mutu acord de les parts.

Vlll.

Renúncia: Cadascuna de les parts pot, en qualsevol moment, renunciar al conveni
comunicant-ho a l'altra part de manera expressa i fefaent. La renúncia produirá efectes
des del moment que es comuniqui, sempre que no hi hagi cap activitat en curs, que
s'haurá de seguir iamb un mínim de tres mesos d'antelació per les activitats programades.

tx.

Contraprestació económica: Aquest conveni és essencialment gratuit, de manera que no
s'estableix contraprestació ni remuneració económica per a cap de les parts intervinents,
salvant el que puguin establir els acords específics que es pactin en cada cas.

X

No exclusivitat: Aquest conveni de col.laboració no té en cap cas carácter d'exclusivitat
en les matéries de qué tracta, i en aquest sentit qualsevol de les parts podrá arribar a
altres acords similars en les mateixes matéries que el present, amb altres institucions
públiques o privades.

XI

Confidencialitat: Les parts no tindran l'obligació de mantenir com confidencial qualsevol
informació que hagi de ser obligatóriament facilitada en virtut de disposició legal o per
resolució válidament emesa per qualsevol autoritat administrativa competent, tribunal o
órgan jurisdiccional, únicament quant a la informació que hagi de ser facilitada, sempre
que la part requerida notifiqui immediatament a l'altra part de la recepció de tal
requeriment. Les comunicacions referides al present conveni s'hauran de pactar de comú
acord entre els parts. L'acord de confidencialitat seguirá vigent inclús després de I'extinció
d'aquest conveni, sigui quina sigui la causa.

xil

Causes de resolució anticipada: Seran causes de resolució anticipada d'aquest conveni
les següents:

o
o
o

El mutu acord de les parts.

L'incompliment de qualsevol dels acords per alguna de les parts.
La insolvéncia económica

i/o la declaració de concurs de creditors de qualsevol de

les parts.

o

L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentáries que impedeixin el seu

compliment.

rTAT

nffi-ff:tÍs,","

il r:r-r1¡¿ t,a: le,:;r

r'iq

Delegació Tarragona

o

aiar I

A{i'.:,i:.¡i;in

T¿úagona

El retard substancial en el compliment de les fites o terminis d'execució de la

col.laboració.

Xlll.

Tractament de dades personals: Ambdues entitats es comprometen, en tot moment, a
fer complir el Reglament de la Unió Europea (UE) 201,6/679 del Parlament Europeu idel
Consell de 27 d'abril de 201-6 relatiu a la protecció de les persones físiques referent al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgánica
3/2OL8, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals igarantia de Drets Digitals, i
havent estat informats els sotasignats que les seves dades seran tractades per l'altra
institució amb la finalitat de gestionar aquest conveni, i podent exercitar els drets
reconeguts per aquesta normativa en la seu de les institucions, així com la possibilitat de
presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades en
www.apdcat.gencat.cat. o posar-se en contacte amb el delegat de les institucions
signants. Per part del COPC en dpo@copc.cat i per part de I'ICAT en
d pd

@icata rraona.com.

Cas de ser necessari per motiu dels convenis específics a que es pugui arribar es signaria
el corresponent annex en protecció de dades amb concreció de les obligacions de les
pa

En

rts.

tot alló no regulat en el present conveni, les parts

es sotmeten a la legislació vigent aplicable.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i efectes

que puguin derivar-se de l'aplicació d'aquest conveni han de resoldre's de mutu acord de les
parts.
Si no resulta possible arribar a un acord, les parts sotmetran les seves divergéncies pel que fa a

l'execució o resolució d'aquest conveni a la jurisdicció competent.
en prova de conformitat, s¡gnem aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data
indicats a l'encapgalament.
I

/6+e",
Eva Llatser i Gaya

Estela Martín Urbano

Presidenta de la Delegació Territorial de Tarragona
del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya
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l'll.lustre Col.legi

l'Advocacia de Tarragona
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