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CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
ASOCIACIÓ ESPORTIVA PROYECTE INCLUSIU CIM

I EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

Barcelona, a 21 de juny de 2021

REUNITS

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 Aiguadé Aiguadé, en virtut de les facultats establertes a l’article 48 dels estatuts del 
Col·legi que foren objecte de la Resolució 2322/2018, de 8 d’octubre del Departament de 
Justícia, publicada en el DOGC n. 7729 del següent dia 18 d’octubre.

L' Associació esportiva projecte inclusiu CIM, en endavant "CIM Project", amb domicili al 
carrer Llevant, 10-A de Cerdanyola del Vallés i núm. de CIF G05425830, i, en el seu nom i 

representació, Ramon Rodríguez Contreras, president de la Junta Directiva, en virtut de les 
facultats establertes als seus Estatuts.

Es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest CONVENI  i,

MANIFESTEN

I. 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.

Atenent la seva naturalesa i les previsions dels seus estatuts, el Col·legi té establerts, 
d’entre els seus objectius, vetllar perquè l’exercici professional de la Fisioteràpia respongui, 
en nombre de professionals i en qualitat, a les necessitats de la població.

II. Cim Project té com a objectius, entre d’altres, els següents: promoció de la activitat 
esportiva inclusiva en el àmbit de la muntanya i la natura, la investigació de la influencia del 
esport de muntanya en la salut de les persones amb discapacitats, dolor crònic o envelliment

III. Coincideixen ambdues entitats en l’interès de promoure accions destinades a millorar la 
salut de la població i, concretament la discapacitat, dolor i envelliment així com les accions 
destinades a millorar les condicions de l’exercici professional dels fisioterapeutes que fan 
esports de muntanya, com eina terapèutiques.

En atenció al que s’ha exposat, les parts decideixen coordinar la seva activitat i esforços en 
la matèria indicada formalitzant el present conveni marc, que es regirà segons els següents
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PACTES

Primer. Objecte del conveni.

El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya i Cim Project, per a la promoció d’actuacions i projectes que 
contribueixin a millorar la salut de la població, així com les accions destinades a millorar les 
condicions de l’exercici professional de els fisioterapeutes.

Segon. Àmbits d’actuació.

Les línies generals de treball conjunt, orientades a aspectes relatius a activitats esportives a 
la muntanya de caràcter inclusiu seran:

Recolzament en la divulgació dels Programes, esdeveniments i actuacions que realitzin 
ambdues entitats, mitjançant les seves webs respectives i llistes de distribució via correu 
electrònic.

Tot el recolzament que quedi fora de les tasques enunciades, requerirà la formalització 
d’un projecte i requeriments específics.

Tercer. Modalitats de col·laboració.

El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es durà a terme a través 
de convenis específics en els que es determinarà, com a mínim:  

a) Definició de l’objecte que es persegueix.
b) Descripció del treball a realitzar i dels terminis d’execució (incloent-hi la cronologia i les 

fases).
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte i el comprimís 

d’aportació de les parts i/o les formes de finançament extern previstes.
d) Determinació de les normes per a la coordinació, execució i seguiment del projecte.
e) Nom de les persones, por ambdues parts, que es responsabilitzaran de la coordinació i 

desenvolupament del projecte, designades de mutu acord.

Quart. Comissió Mixta de Seguiment i Execució

Per facilitar el desenvolupament dels projectes que es recullin en els convenis específics i el 
seu seguiment, es constituirà una comissió mixta integrada per dos representants del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i dos de Cim Project.

El treball de la Comissió serà determinar les normes de coordinació, execució i seguiment 
del projecte, proposar col·laboracions en temes científics i tecnològics d’interès comú, 
preparar els convenis específics i clarificar els dubtes que puguin plantejar-se en la 
interpretació d’aquest conveni marc i dels convenis que se’n derivin. 
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Cinquè. Durada.

El  present conveni marc tindrà vigència des del moment de la seva signatura i tindrà una 
duració inicial d’un any, prorrogable tàcitament per períodes d’un any, llevat que es denunciï 
per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos de la seva data de 
finalització. 

En tot cas, la denuncia d’aquest acord no suposarà la denuncia dels convenis específics que 
s’hagin pogut subscriure a l’empara del pacte tercer, si no que aquests mantindran la seva 
vigència d’acord amb el previst en el seu contingut.

Sisè.- Ús de la imatge corporativa 

En tots els casos en que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts,
Cim Project consideri necessari utilitzar els logotips del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya,  o a l’inversa, ha de demanar autorització prèvia, especificant l’aplicació 
corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.

En l’autorització, que en qualsevol cas s’ha d’atorgar per escrit, s’ha d’especificar l’ús o usos 
per als quals es reconeix, així com el període de vigència que no pot, en cap cas, superar la 
vigència del present conveni.

No obstant, quan l’ús de logotips i altres marques respectives tingui caràcter lucratiu per a 
l’entitat sol·licitant, s’ha de formalitzar el corresponent contracte de llicència de marca. 

Les previsions establertes en aquest pacte no impediran que ambdues entitats facin 
referència al present conveni en els seus àmbits respectius.

Setè. Rescissió.

Les parts podran denunciar o modificar el present conveni marc en qualsevol moment de 
mutu acord. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest acord permetrà a la part 
perjudicada optar per exigir el seu compliment o la seva resolució.

Vuitè. Conflictes.

Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i 
compliment del present conveni els Tribunals del contenciós administratiu de la ciutat de 
Barcelona.

I per deixar constància del que s’ha convingut, les parts signen aquest conveni, per duplicat , en 
el lloc i la data anteriorment esmentats.

Per Cim Project                      Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Ramon Rodríguez Contreras         Ramon Aiguadé Aiguadé
President Degà
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