
 

 

 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALELLA I EL CENTRE..... ENVERS LA PROMOCIÓ DE 

L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

 

A l’Ajuntament d’Alella, 13 de maig de 2015 

 
 

REUNITS 
 

D’una part el Sr. Andreu Francisco i Roger, amb DNI xxxxxxxxx, alcalde president de 
l’Ajuntament d’Alella, el qual actua en nom, representació i interès d’aquest Ajuntament, amb 

CIF P0800300F, Plaça de l’Ajuntament 1, 08328 d’Alella. 
 

D’altra part el/la Sr./Sra xxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI xxxxxxxxxxxx, com a Director/a de 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  amb NIF: xxxxxxxxxxx  i domicili al carrer xxxxxxxxxx d’Alella. 

 

 

MANIFESTEN 

 

I.- Que l’Ajuntament d’Alella compleix amb la resolució presa el 1970 per l’Assemblea de les 

Nacions Unides, que acordà la necessitat de destinar com a mínim el 0’7% dels ingressos 
ordinaris del pressupost municipal a la Cooperació Internacional per tal d’eradicar la pobresa 

extrema. 

II.- Que l’Ajuntament vol ampliar les línies de sensibilització dirigides a la població d’Alella 

per tal de facilitar el coneixement i la reflexió sobre altres realitats del món.  

III.- L’educació per al desenvolupament s’entén com un procés que, a través del coneixement i 
l’anàlisi crítica de la realitat, genera reflexions, actituds i accions entre les persones per 

convertir-les en subjectes responsables i actius a fi de construir una societat civil, tant al 
Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat i amb la transformació de les estructures i les 

relacions injustes. 

IV.- L’Ajuntament concreta anualment un seguit d’activitats de sensibilització als centres 

educatius públics de primària i secundària i vol ampliar i intensificar estratègies. 

V.- XXXXXXX és una institució que treballa per (valors de l’entitat) 

PACTEN 

 

PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és acordar la relació de l’Ajuntament d’Alella i XXX envers 
la promoció de l’educació per al desenvolupament. 

 
SEGON.-  En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Alella es compromet a: 

- Oferir un catàleg d’activitats de sensibilització que reculli propostes 
formatives entorn algunes de les següents temàtiques: la cooperació 

internacional; les desigualtats entre Nord i Sud; la construcció de la pau; 
conflictes i violències; les desigualtats socials, econòmiques i culturals; les 

finances ètiques; els Drets Humans; la seguretat alimentària; la globalització; 
les dones; el dret dels pobles; el comerç just i l’accés als recursos naturals 

entre d’altres.  
 



- Assumir la despesa d’un màxim de dues activitats formatives i d’un espectacle 

del Catàleg d’activitats. 
 

- Dotar de material bibliogràfic divers per a la creació d’un Fons documental 
que permeti apropar el contingut social i els valors que promou la Cooperació 

internacional a l’alumnat del centre i que pugui esdevenir eina d’estudi i de 
treball. 

 

- O d’altres actuacions que proposi el centre i que comporti l’obtenció dels 
objectius buscats. 

 
TERCER.- Per la seva part, XXXXXXXX es compromet a: 

- Seleccionar l’oferta del Catàleg d’activitats a realitzar així com el públic a qui 
va dirigit. 

- Proposar alguna actuació del seu interès en el cas que no n’hi hagi cap al 
catàleg que s’adeqüi a les seves necessitats. 

- Habilitar un espai dins la biblioteca de l’equipament on col·locar el material 
bibliogràfic proporcionat i crear un marc adequat per a la seva identificació, 

visualització, consulta i treball per part de l’alumnat. 

- Definir i seleccionar els materials bibliogràfics adequats a les necessitats del 

centre educatiu. 

- Promocionar l’existència d’aquest fons així com la seva preservació en les 
condicions adequades. 

 
QUART.- Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i fins que finalitzi l’any 

natural. 
 

CINQUÈ.- Són altres causes d’extinció d’aquest conveni, les següents: 
 

          1.- El mutu acord entre ambdues parts. 
          2.- L’incompliment per qualsevol d’ambdues parts de les clàusules pactades. 

 3.- Altres causes de força major o quan l’interès públic ho faci aconsellable. 
 

SISÈ.- Aquest conveni té caràcter administratiu i l’Ajuntament ostenta la prerrogativa 
d’interpretar-lo i resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. L’Ajuntament resoldrà les 

qüestions litigioses sorgides amb motiu de l’execució d’aquest conveni, els acords del qual 
posen fi a la via administrativa.  

 
I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts el signen per duplicat al lloc i 

data assenyalats a l’encapçalament. 
 

L’Alcalde de l’Ajuntament d’Alella Director/a XXXXXXX 

 
 

 
 

 
 

Andreu Francisco i Roger XXXXXXXXXXXX 


