Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya

Reunits

D’una banda, el Sr. Joan Maria Morros Cuadras, amb DNI
, actuant com a
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb NIF Q5856081D i domicili a la
Rambla Catalunya,10 principal, de Barcelona.
I de l’altra banda, El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer
Segle XX, 78, 08032 Barcelona i núm. de CIF Q-5856237-B i, en el seu nom i
representació, el Degà, senyor Ramon Aigüadé i Aigüadé, en virtut de les facultats
establertes a l’article 46 dels estatuts del Col·legi que foren objecte de la Resolució
JUS/2322/2018 del Departament de Justícia, de 8 d’octubre publicada en el DOGC n.
7729 del següent dia 10 d’octubre.

Cadascun d’ells, en nom i representació de les entitats respectivament esmentades i
reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure el present
conveni

Exposen

1. El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) és una corporació de dret públic, de
caràcter professional, dotada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat
d’obrar pel compliment de llurs finalitats, creada l’any 1985 mitjançant la llei
22/1985, de 8 de novembre, del Parlament de Catalunya i que té com a objectius
fonamentals aprofundir en la millora de les condicions en què els periodistes i les
periodistes duen a terme el seu treball; la defensa del dret de la ciutadania a rebre
una informació veraç, independent, contrastada i èticament incontestable; i la
prestació de serveis professionals, assistencials i d’altres àmbits als seus membres,
en tant que col·lectiu organitzat.
2. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (en endavant CFC), El Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya, és un col·legi professional constituït mitjançant Llei
7/1990, de 30 de març de creació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
(DOGC 100 de 26 d’abril), promulgada a l’empara de la llavors vigent Llei 13/1982,
de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, a fi de l’exercici de les funcions
pròpies d’aquestes corporacions públiques.
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3. El CFC està interessada a col·laborar amb el CPC per oferir uns determinats
avantatges al col·lectiu del CPC; i el CPC està interessat a col·laborar amb el CFC
perquè els serveis que aquesta entitat ofereix poden ser d’interès per a l’esmentat
col·lectiu.
Ambdues entitats consideren que la col·laboració és beneficiosa per a les parts i, per
tant, subscriuen el present conveni de col·laboració, subjecte als següents

Acords

1. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre el CPC i el CFC
amb relació als serveis que ofereix els Centres de Fisioteràpia, que poden ser d’interès
per a les persones col·legiades i precol·legiades, així com per als treballadors/es del CPC.

2. Compromisos de CFC
1. Els Centres de Fisioteràpia que s’adhereixin al present conveni es comprometen a
oferir un descompte equivalent al 10 % del preu de la seva intervenció professional als
membres del CPC (persones col·legiades i/o treballadors del col·legi) que ho sol·licitin de
forma expressa posant-se directament en contacte amb els centres adscrits, i que
acreditin la seva condició de persona col·legiada, precol·legiada o membre del personal
del CPC, presentant el seu carnet col·legial vigent o equivalent (a concretar en cada cas).
2. El CFC es compromet a fer difusió de les condicions de l’acord dins l’àmbit intern de
la seva entitat, a través dels seus canals de comunicació interns i externs.

3. Compromisos del CPC
El Col·legi de Periodistes de Catalunya es compromet a fer difusió de les condicions de
l’acord i dels avantatges per als seus col·legiats/des, precol·legiats/des i treballadors/es,
a través dels seus canals de comunicació interns i externs.

4. Comissió de seguiment
Per al desenvolupament i seguiment d’aquest conveni ambdues parts podran constituir
una Comissió de seguiment a petició d’una d’elles, que estarà integrada per la persona
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que designi el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i pel Director Gerent del Col·legi,
i que es reunirà quan sigui necessari a petició de qualsevol de les parts.

5. Entrada en vigor i durada
El present conveni tindrà una durada d’un any a partir de la data de la seva signatura, i
serà prorrogat anualment de forma automàtica, excepte que qualsevol de les parts
comuniqui a l’altra part, per escrit, la seva determinació de no prorrogar-lo, amb un
mínim d’antelació d’un mes a la data del seu venciment o a la de qualsevol de les
pròrrogues.

6. Protecció de dades de caràcter personal
El CPC i CFC tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades
de caràcter personal a les quals poden tenir accés de manera directa i/o incidental com
a conseqüència de la realització de l’objecte del present conveni, d’acord amb el que
estableix el Reglament de la Unió Europea (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques referent al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE; i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia de Drets Digitals publicada al BOE de 6 de desembre de
2018, i la normativa que la desenvolupi.
A més, s’obliguen a donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), en matèria de
publicitat i comerç electrònic.

7. Revisió i resolució del conveni
1. El conveni podrà ser objecte de revisió en qualsevol moment, previ acord d’ambdues
parts.
2. L’incompliment de qualsevol dels acords previstos en el conveni facultarà la part
afectada a rescindir-lo unilateralment, amb l’única obligació de comunicar-ho per escrit
a l’altra part, i sense que les parts puguin reclamar-se recíprocament res en concepte de
danys i perjudicis o en cap altre concepte.
3. Són causes de resolució del present Conveni de col·laboració les següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
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b) L’incompliment de qualsevol de les condicions estipulades en el Conveni, tret
que sigui esmenat en un termini de trenta dies comptant des de la notificació
escrita a la part incomplidora.
c) La denúncia del conveni per qualsevol de les parts, realitzada per escrit amb un
mes d’antelació.
d) La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del Conveni.
e) L’extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts.
f) Les causes generals establertes en la legislació vigent.
4. Per al cas de resolució del conveni, i amb la finalitat de no perjudicar els interessos de
les persones que formen el col·lectiu del CPC i CFC es comprometen a mantenir els
descomptes/avantatges fixats en l’Acord Segon a totes les persones del col·lectiu que
en el moment de resoldre el conveni ja tinguessin contractats els seus serveis, i en
conseqüència, es compromet a aplicar-los-els fins que finalitzi la vigència de la relació
contractual existent entre CFC i la persona que hagi contractat els seus serveis.

8. Naturalesa jurídica i jurisdicció aplicable
1. El present conveni té naturalesa civil, essent d’aplicació la normativa civil vigent. En
tot allò no regulat en el present conveni, les parts se sotmeten a la legislació vigent
aplicable.
2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació,
resolució i efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del conveni han de resoldre’s de
mutu acord de les parts. Si no resulta possible arribar a un acord, les parts sotmetran les
seves divergències pel que fa a l’execució o resolució d’aquest conveni als Tribunals de
Barcelona.

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document per
duplicat exemplar en el lloc i la data que s’esmenten.

Barcelona, a 21 d’octubre de 2020

Joan Maria Morros Cuadras
Degà
Col·legi de Periodistes de Catalunya

Ramon Aiguadé Aiguadé
Degà
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
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