CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS (INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS) I AGROPRÉS
(ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES I ESCRIPTORS AGRARIS DE
CATALUNYA).

El proppassat dia 30 de novembre de 2009, els presidents de la IEC i
AGROPRÉS varen signar un Conveni amb les següents clàusules:

Primera. L’IEC, per mitjà de l’ICEA i AGROPRES estableixen aquest Conveni
de col.laboració per tal de promoure el coneixement i la difusió de les activitats i
les publicacions que cadascuna realitza, així com l’organització conjunta
d’activitats científiques que s’adiguin amb els objectius respectius.
Segona. Si es creu convenient, cada entitat pot divulgar entre els seus
membres, pels mitjans que consideri més adients, les informacions que li han
estat trameses per l’altra entitat amb aquesta finalitat.
Tercera. Cada entitat envia gratuïtament a l’altra dos exemplars de cadascuna
de les publicacions periòdiques respectives.
Quarta. Cada entitat pot establir en el seu lloc web un enllaç per a accedir al
lloc web de l’altra entitat.
Cinquena. Mitjançant la tramesa de la invitació corresponent, un representant
de cada entitat pot assistir, amb veu i sense vot, a l’Assemblea General de
l’altra entitat.
Sisena. A l’efecte del pagament de quotes d’inscripció en cursos i jornades que
realitza cada entitat, els socis de l’altra tenen les mateixes condicions que els
membres de l’entitat organitzadora.
Setena. S’acorda constituir una comissió de seguiment de l’evolució del
Conveni, que s’encarregarà de tractar qualsevol assumpte relacionat amb el
desenvolupament de l’objecte d’aquest. Aquesta Comissió ha d’estar integrada,
de manera paritària, per representants de la ICEA i d’AGROPRÉS designats
pels seus òrgans de Govern, i s’ha de reunir de la manera i en els terminis que
determinarà la mateixa Comissió.
Vuitena. Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a
que tinguin accès o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació i
desenvolupament d’aquest Conveni de col.laboració de conformitat amb el que

disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.
Novena. La vigència d’aquest Conveni s’estableix per un periode de dos anys,
a comptar des de la data de la signatura, i és renovable automàticament per
períodes anuals.
Desena. Causes d’extinció. Són causes d’extinció del Conveni:
1) L’acord entre les parts
2) L’incompliment total o parcial dels pactes acordats
3) La denúncia simple d’una de les parts, comunicada per escrit a l’altra
part amb una antelació mínima d’un mes.
Onzena. Les qüestions litigoses que puguin sorgir en la interpretació i
compliment del Conveni han de ser resoltes per acord de les parts i, si no fos
possible aquest acord, els signants es comprometen a sotmetre’s a mediació
abans d’iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui

