CONVENI DE COL·LABORACIÓ
A Badia del Vallès, 18 de maig de 2021

REUNITS
D’una part, la Sra. Maria de los Milagros Torres Fernández, amb DNI 34750731P, actuant
com a Presidenta, en nom i representació de la Associació TDAH-TEA de Badia del Vallès
Vallès, amb NIF G66865528, domiciliada a Badia del Vallès, Carrer Mallorca , núm. 3, 3r
B, en endavant Associació,
I d’una altra part, el Sr. Francisco Javier Fernández Socoró, amb DNI. 38470341N, actuant
com a President, en nom i representació de Fundació Cívica Oreneta del Vallès, amb NIF
G64299118, domiciliada a Badia del Vallès, 08214, Plaça de les Entitats s/n, en endavant

Fundació Cívica.
Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària per l’atorgament del present
document,
MANIFESTEN
I.- Que l’Associació te com a missió defensar rls drets i millorar la qualitat de vida de les
persones amb TDAH i TEA, i facilitar la integració social d’aquestes persones en la
societat, ajudant-les a desenvolupar-se adequadament i de forma autònoma. Informar,
assessorar i orientar tant a famílies i afectats com a professionals, en pro d’una major
qualitat de vida dels nens/es i adults amb TDAH amb i sense Hiperactivitat, Trastorns de
Condunta i de les persones amb autisme així com del seus familiars i cercles pròxims.
II.- Que la Fundació Cívica té com a missió, dins del seu àmbit d’actuació territorial i
utilitzant tots els mitjans tecnològics i d’altres al seu abast, organitzar, patrocinar i/o donar
suport qualsevol activitat cultural, solidària, artística, d’esbarjo, socioeducativa,
mediambiental i esportiva, a través de les quals es transmetin i/o fomentin inequívocament
els valors cívics que garanteixen la convivència i la cohesió social entre la ciutadania.
III.- Que ambdues entitats comparteixen un seguit d’objectius encaminats a la millora de
la qualitat de vida de les persones i de la comunitat.
Per això, ambdues parts acorden establir el present conveni de col·laboració que es regirà
pels següents
PACTES
Primer.- L’Associació desenvoluparà els programes corresponents a les seves finalitats
estatutàries.

Segon.- La Fundació Cívica facilitarà l'accés a l'Associació i les seves sòcies i socis als
programes que desenvolupi, en especial el projecte Escacs Terapèutic per a Trastorn
Cognitius.
Tercer.- La Fundació Cívica tindrà la responsabilitat de tenir vigent una pòlissa de
Responsabilitat Civil, a la qual es podrà adherir l’Associació.
Quart.- La Fundació Cívica tindrà la responsabilitat del seguiment de les convocatòries de
subvencions comunitàries, estatals i de la Unió Europea per al desenvolupament dels
programes de les dues entitats.
Cinquè.- L’Associació i la Fundació Cívica en compliment de les normatives vigents
disposaran d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per danys causats a terceres
persones.
Sisè.- Es constituirà una Comissió de seguiment per garantir l’efectiu compliment del
conveni de col·laboració i la seva avaluació. Aquesta comissió recollirà i avaluarà les
propostes i demandes que puguin sortir durant la vigència d’aquest conveni. Aquesta
Comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les entitats participants.
Setè.- La vigència d’aquest conveni serà des de la data de l’encapçalament d’aquest
document fins al 31 de desembre. El conveni es renova de manera tàcita tots els anys menys
si que alguna de les parts notifiqui a l’altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que
es comunicarà per escrit almenys amb un mes d’antelació al venciment del termini.
Vuitè.- Per a la interpretació, el compliment i el seguiment d’aquest conveni, les parts se
sotmeten als Jutjats i els Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Novè.- Clàusula de Confidencialitat i Protecció de Dades: Cadascuna de les parts del
present conveni es compromet a mantenir en secret i en confidencialitat, qualsevol
informació obtinguda per la relació mantinguda amb motiu d’aquest conveni. Tota la
informació que les parts tinguin coneixement per motiu de la firma d’aquest conveni, i no
hagi estat publicada en el present document, serà considerada de caràcter confidencial.
En l’àmbit del present conveni, totes les dades que es cedeixin, amb la finalitat de prestar
el servei pactat en aquest document, seran tractades en virtut del que preveu l’article 12 de
la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, i
el Reial Decret 1720/2007.
I com a prova de conformitat a aquest conveni d'adhesió, les parts s’afirmen i ratifiquen en
el contingut del present escrit, signant-lo per duplicat en el lloc i la data indicats.
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