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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE 

CATALUNYA I ALUMNI UdL - UNIVERSITAT DE LLEIDA 

 

       Lleida, 12 de novembre de 2013 

 

REUNITS 

 

D’una part, el Sr. JOAN B. CASAS ONTENIENTE, Degà del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC). 

 

De l’altra, el Sr. JOSEP MARIA MORAGUES SERNA, President de l’Associació 

d’Antics Alumnes i Amics de  la Universitat de Lleida, en endavant, ALUMNI UdL. 

 

ACTUEN 

 

El primer, en nom i representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya, segons 

nomenament de la Junta de Govern de la Corporació de data 23 de març de 2010,  

organisme domiciliat a Plaça Gal·la Placídia, núm. 32, de Barcelona, i identificat amb 

el CIF Q-0861002-D. Els Estatuts del CEC estan inscrits al Registre de Col·legis 

Professionals de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 

Catalunya amb el número EC/C – 2016. 

 

El segon, en nom i representació d’ALUMNI UdL, en virtut de nomenament com 

President en l’Assemblea celebrada el dia 15 d’abril de 2013 d’acord amb les 

competències que li confereixen els Estatuts de l’Associació, domiciliada a Lleida, 

Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, plaça Victor Siurana, núm. 1, amb CIF 

núm. G-2547992. Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 

Catalunya, amb el núm. 2754 de la Secció 1a del Registre de Lleida. 
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Ambdues parts i els representants es reconeixen recíprocament la plena capacitat 

legal necessària per obligar-se i, lliurement, 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que el Col·legi d’Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic 

d’àmbit català, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels 

seus fins, que es regeix pels estatuts propis, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 

l’exercici de professions titulades i Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de 

Catalunya, pels seus Estatuts i per altres disposicions complementàries que pot 

emetre l’òrgan de Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

II. Que entre les finalitats del Col·legi d’Economistes de Catalunya es troba la 

organització d’activitats i serveis comuns de caràcter professional, tècnic i cultural així 

com la col·laboració amb entitats i corporacions.  

 

III. Que ALUMNI UdL és una Associació de dret privat inscrita en el Registre 

d’Associacions dels serveis de Lleida del Departament de Justícia amb el número 

2754 i que te com a finalitats la promoció, ajut i difusió de les activitats de la 

Universitat de Lleida i dels seus membres, fomentar la vinculació de la Universitat de 

Lleida amb els seu antics alumnes i amics, impulsar la incorporació al mercat de 

treball, a l’exercici de la professió derivada de les respectives titulacions i a la 

investigació científica dels alumnes que acabin la seva titulació a la Universitat de 

Lleida i divulgar la Universitat de Lleida en els àmbits de la formació pre universitària 

col·laborant amb Institucions Públiques i Privades, Col·legis Professionals i 

Associacions Empresarials. 

 

IV. Que ambdues parts desitgen col·laborar conjuntament amb temes d’interès comú 

per això, acorden signar aquest conveni marc de col·laboració en base als següents: 
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PACTES 

 

Primer. Objecte.....          ...................................................................................... 

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc global de col·laboració entre el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i ALUMNI UdL en qüestions d’interès comú. 

 

Segon. Compromisos del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

a) Col·legiació dels membres d’ALUMNI UdL en el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya.                      

En virtut d’aquest conveni, qualsevol membre d’ALUMNI UdL que tingui alguna de 

les titulacions que donen accés a la professió d’economista, amb independència 

de la seva edat, podrà col·legiar-se en el Col·legi d’Economistes i gaudir dels 

següents avantatges:  

- Primer any de col·legiació gratuït.  

- Segon any pagament del 33% de la quota i tercer any pagament del 66% de la 

quota.  

En l’annex 1 es fan constar els serveis que ofereix el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya als seus col·legiats. 

 

b) Membres d’ALUMNI UdL en el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Igualment, aquells membres d’ALUMNI UdL que disposin d’una titulació 

universitària diferent a les que donen accés a la professió d’economista podran 

associar-se al Col·legi d’Economistes de Catalunya en condicions especials.  

- Primer any d’associació gratuït.  

- Segon any pagament del 33% de la quota i tercer any pagament del 66% de la 

quota.  

En l’annex 2 es fan constar els serveis que ofereix el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya als seus associats. 
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c) Descomptes en lloguer de sales i espais de la nova seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Barcelona  i de la seu territorial de Lleida.  

Així mateix, tots aquells membres d’ALUMNI UdL que passin a formar part del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya com a col·legiats o associats gaudiran de 

descomptes en el lloguer de sales i espais de la nova seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Barcelona o de les sales de la seu territorial de 

Lleida.  

 

d) Beques Jornada dels Economistes. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya entregarà a ALUMNI UdL beques 

d’assistència gratuïta a la Jornada dels Economistes per a que ALUMNI UdL les 

pugui distribuir entre els seus membres.  

 

e) Contractació preferent de becaris. 

En cas que el Col·legi d’Economistes de Catalunya estigui interessat en contractar 

un becari, el cercarà amb caràcter preferent entre els membres d’ALUMNI UdL.  

 

Tercer.- Associació dels col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya a 

ALUMNI UdL.  

Tots aquells col·legiats que ho desitgin podran associar-se a Alumni UdL amb el 

tractament de “col·lectiu” i gaudir de les següents condicions avantatjoses:  

- Exempció de quota d’inscripció. 

- Quota corresponent al primer any gratuït. 

- Descomptes en casos d’atur o altres circumstàncies especials. 

En l’annex 3 es detallen els serveis que ofereix ALUMNI UdL als seus associats. 
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Quart. Organització d’activitats i formació  

Ambdues parts es comprometen a estudiar vies de col·laboració per organitzar 

activitats, cursos, seminaris o actes que puguin ser d’interès pels col·lectius als quals 

representen.  

 

Per a cada acte, seminari, curs, activitat i/o altres actuacions que es puguin realitzar 

en el marc del present Conveni, les parts acordaran de forma expressa els aspectes 

organitzatius i econòmics, sens perjudici que per a determinats projectes o activitats  

es pugui formalitzar un Conveni de col·laboració específic.   

 

Cinquè. Difusió de les entitats 

Ambdues parts difondran i promocionaran entre els seus membres, a través dels seus 

mitjans habituals, les activitats que es desenvolupin en el marc del present Conveni 

de col·laboració així com altres noticies relacionades amb el mateix.  

 

Amb aquesta exclusiva finalitat promocional, ambdues parts podran fer servir el 

logotip de l’altra part.  

 

Sisè. Seguiment del conveni 

Per fer el seguiment d’aquest conveni es nomenen dos interlocutors. Per part del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya es nomena al la persona que ostenti el càrrec de 

President Territorial de Lleida. Per part d’ALUMNI UdL es nomena al Sr. Xavier Solé i 

Gasset. 

 

Setè. Protecció de dades 

Ambdues parts es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades a les 

quals mútuament tinguin accés en el marc de les actuacions descrites en aquest 

conveni, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, 

aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. La vulneració del deure de 
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confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació derivada de 

la legislació de protecció de dades de caràcter personal pot ser causa de resolució del 

conveni. 

 

Vuitè. Vigència.......                ....................................................................................... 

Aquest conveni té una durada d’un any a partir de la seva signatura i es prorrogarà 

tàcitament per successives anualitats, excepte que alguna de les dues parts denunciï 

el present conveni, amb un preavís de 60 dies. 

 

Novè. Arbitratge...............       ............................................................................. 

Aquest conveni es regeix pel dret català. Si hi hagués discrepàncies respecte a 

l’aplicació i execució d’allò que s’hagi acordat, les parts les resoldran de comú acord. 

En cas que no es produeixi aquest acord, el conflicte es resoldrà definitivament 

mitjançant un arbitratge de dret, en el marc del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya, 

al qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i el nomenament de l’àrbitre. Les 

parts ens comprometem a complir el laude que sigui dictat. En els casos 

d’incompliment, el mateix arbitratge fixarà les indemnitzacions i penalitzacions 

pertinents. 

 

I, com a prova de conformitat, signem aquest document, per duplicat i amb un sol 

efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament.  

 

Pel Col·legi d’Economistes de Catalunya       Per l’Associació d’Antics Alumnes 

             i Amics de la Universitat de Lleida, 

                                                                               ALUMNI, UdL 

                                                                                

 

 

Joan B. Casas Onteniente          Josep Maria Moragues Serna  

Degà             President 



   
 
 

 7

   

ANNEX 1.- Serveis que el Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix als seus 
col·legiats. 

 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya és una Corporació referent en el territori líder 
d’opinió sobre els aspectes més importants de la vida econòmica del país. Ser 
membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya et permet:  
 

 Formar part de les Comissions de treball, que tenen per finalitat l’estudi de 
la problemàtica professional en cadascun dels seus vessants i 
especialitzacions i la coordinació dels col·legiats/ades que desenvolupen la 
seva activitat en cada una de les especialitats esmentades. 

 Estar habilitat per a exercir la professió i fer ús de la denominació 
d’economista.  

 Possibilitat de pertànyer al Consejo General de Economistas, organisme 
que aglutina a tots els economistes de l’Estat i que permet l’accés als següents 
òrgans especialitzats: 

REA (Registre d’Economistes Auditors). 
REAF (Registre d’Economistes Assessors Fiscals). 
REFOR (Registre d’Economistes Forenses). 

 Participar en les enquestes de situació econòmica de periodicitat trimestral. 
 Participar en la Jornada dels Economistes, que es celebra anualment.  
 Participar en els Econoblocs. 

 
Igualment, podràs gaudir dels següents serveis:  
 
SERVEIS PROFESSIONALS 

 Beneficiar-te dels Convenis que el Col·legi ha signat amb organismes i 
institucions.  

Conveni de col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació   
Convenis de col·laboració amb el Departament de Treball  
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona  
Conveni signat amb el Departament d'Economia i Finances  
Conveni signat amb el Departament de Justícia  
Conveni signat amb l'Agencia Estatal d’Administració Tributària  
Conveni signat amb l'Institut Municipal d'Hisenda 
(...) 

 

 Subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per a l’exercici de la professió a 
nivell individual i col·lectiu, amb condicions avantatjoses.  

 Obtenir la signatura electrònica avançada que t’identifica com a economista. 
 Gaudir de condicions avantatjoses en reserva/lloguer de sales i espais de les 

seus del Col·legi.  
 Possibilitat de formar part dels llistats de pèrits que el Col·legi entrega 

anualment als Jutjats, Tribunals i altres organismes.  
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 Recepció del resum de premsa diari així com la recepció de circulars 
informatives, notificacions d’interès per a la professió i documents tècnics.  

 
 
SERVEIS PERSONALS 

 Gaudir del serveis d’assessorament gratuïts en relació amb l’exercici de la 
professió i en matèria fiscal, jurídica, d’assegurances i informàtica.   

 Subscriure pòlisses de vida i accidents i pòlisses d’assistència sanitària en 
condicions avantatjoses. 

 Gaudir de serveis financers.  
 Possibilitat d’accedir a les beques per a cursos de formació de l’Aula 

d’Economia. 
 Accedir a la borsa de treball i al Servei d’Orientació i Assessorament 

Professional. 
 Possibilitat de gaudir dels descomptes i d’altres avantatges del carnet col·legial. 
 Gaudir de condicions avantatjoses en reserva/lloguer de sales i espais de la 

nova seu del Col·legi a Barcelona i de les sales de la seu territorial de Lleida.  
 Possibilitat de pertànyer a la xarxa de business angels ECONOMISTES_BAN. 

 
FORMACIÓ CONTINUADA 
Possibilitat d’assistir a conferències, sessions de treball, fòrums d’opinió, jornades 
gratuïtes així com als cursos, seminaris i altres jornades organitzades per l’Aula 
d’Economia. 
 
INTERNET I NOVES TECNOLOGIES 

 Possibilitat d’adquirir un compte de correu gratuït amb el domini 
@economistes.cat o @economistes.com. 

 Accés a la pàgina web i a la intranet del Col·legi.  
 
PUBLICACIONS 
Possibilitat de rebre periòdicament: 

 L’Informatiu de l’Economista. 
 Revista Econòmica de Catalunya. 
 Publicacions diverses i documents tècnics. 
 E-butlletí quinzenal 
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ANNEX 2.- Serveis que el Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix als 
membres associats: 

 
El Col·legi d’Economistes de Catalunya és una Corporació referent en el territori líder 
d’opinió sobre els aspectes més importants de la vida econòmica del país. Ser 
membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya com a associat et permet:  
 

 Formar part de les Comissions de treball, que tenen per finalitat l’estudi de 
la problemàtica professional en cadascun dels seus vessants i 
especialitzacions i la coordinació dels col·legiats/ades que desenvolupen la 
seva activitat en cada una de les especialitats esmentades 

 Possibilitat de pertànyer al Consejo General de Economistas, organisme 
que aglutina a tots els economistes de l’Estat i que permet l’accés als següents 
òrgans especialitzats: 

REA (Registre d’Economistes Auditors). 
REAF (Registre d’Economistes Assessors Fiscals). 
REFOR (Registre d’Economistes Forenses). 

 Participar en la Jornada dels Economistes, que es celebra anualment.  
 Participar en els Econoblocs. 

 
Igualment, podràs gaudir dels següents serveis:  
 
SERVEIS PERSONALS 

 Gaudir del serveis d’assessorament gratuïts en relació amb l’exercici de la 
professió i en matèria fiscal, jurídica, d’assegurances i informàtica.   

 Subscriure pòlisses de vida i accidents i pòlisses d’assistència sanitària en 
condicions avantatjoses. 

 Gaudir de serveis financers.  
 Gaudir de condicions avantatjoses en reserva/lloguer de sales i espais de la 

nova seu del Col·legi a Barcelona i de les sales de la seu territorial de Lleida.  
 
FORMACIÓ CONTINUADA 
Possibilitat d’assistir a conferències, sessions de treball, fòrums d’opinió, jornades 
gratuïtes així com als cursos, seminaris i altres jornades organitzades per l’Aula 
d’Economia. 
 
INTERNET I NOVES TECNOLOGIES 

 Accés a la pàgina web i a la intranet del Col·legi.  
 
PUBLICACIONS 
Possibilitat de rebre periòdicament: 

 L’Informatiu de l’Economista. 
 Revista Econòmica de Catalunya. 
 Publicacions diverses i documents tècnics. 
 E-butlletí quinzenal. 
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ANNEX 3.- Serveis que ALUMNI UdL ofereix als associats que siguin col·legiats: 
 
- Carnet  de membre d’ALUMNI UdL amb els següents drets: 

 Els que tenen els alumnes de la Universitat de Lleida, amb l’excepció de la 
formació pròpia de les diverses titulacions, màsters i doctorats. 

 Ús de la biblioteca de la UdL i préstec de llibres, respectant la preferència dels 
estudiants en actiu. 

 Descomptes o gratuïtat dels cursos de formació que organitzi ALUMNI UdL. 
 Descomptes en les activitats de tota mena (lúdiques, esportives, viatges, visites 

de difusió cultural...) que organitzi ALUMNI UdL. 
 Els descomptes de les quotes ja assenyalats al pacte tercer d’aquest conveni. 

 
- Lliure accés a les xarxes socials que gestioni ALUMNI UdL. 
 
- A la seva vegada, ALUMNI UdL divulgarà a través de les seves xarxes a tots els 
seus associats els cursets, seminaris i activitats relacionades amb les finalitats d’una i 
altra entitat que li sol·liciti el Col·legi d’Economistes de Catalunya.    


