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AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

RESOLUCIÓ
PRE/2216/2012, de 18 d’octubre, per la qual es fa públic el Conveni signat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 de Rotary International amb la inalitat de col·laborar en el foment de la cooperació al desenvolupament.

En data 28 de setembre de 2012, es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 de Rotary International amb la finalitat de col·laborar en el foment de la cooperació al desenvolupament.
De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat al Conveni de col·laboració signat el 28 de setembre de 2012 per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 de Rotary International, que s’inclou a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 18 d’octubre de 2012
P. S. (Resolució PRE/571/2011, DOGC de 2.3.2011)
CARLES LLORENS I VILADirector general de Cooperació al Desenvolupament

ANNEx

Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-lupament de la Generalitat de Catalunya i el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 de Rotary International amb la inalitat de col·laborar en el foment de la cooperació al desenvolupament
Barcelona, 28 de setembre de 2012

En presència del Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Ge-neralitat de Catalunya
REUNITS

D’una banda, el Sr. Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, i en nom i representació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD d’ara en endavant), atès el que estableix la Resolució PRE/571/2011, d’1 de març, per la qual s’estableix la suplència del director de l’AC-CD (DOGC núm. 5829, de 2.3.2011) i l’autorització del Consell d’Administració de l’ACCD de 16 de març de 2007.
De l’altra, el Sr. Ángel Muixi Manent, governador 2012-13 del Districte 2202 de Rotary International, i el Sr. Sergio Aragón Peña, president del Comitè Districtal de la Fundació Rotària (2011-2014), en l’exercici de les facultats, representació i autoritats dels seus càrrecs.
Les parts, que es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per atorgar aquest Conveni de col·laboració i obligar-se en representació de les seves institu-cions
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EXPOSEN
I. Que l’ACCD és una entitat de dret públic, adscrita al Departament de la Presi-dència de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors, i encarregada de l’execució i gestió de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i el Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ACCD, en defineixen l’organització i les funcions.
II. Que la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, estableix en l’article 29, que el compromís de Catalunya envers la cooperació al des-envolupament i la solidaritat internacional s’expressa en la voluntat política i en les actuacions del Govern i dels ens locals, i també en l’esforç fiscal i les contribucions voluntàries dels seus ciutadans i en les iniciatives impulsades des del seu teixit social i protagonitzades per les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, les universitats i els centres educatius, les empreses i les associacions empresarials, els sindicats, els col·legis professionals, les esglésies i altres agents de la societat civil que impulsin i projectin arreu l’esperit solidari de Catalunya.
III. Que l’Administració de la Generalitat ordena les seves actuacions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional des dels principis de col·laboració i de complementarietat amb la iniciativa dels agents de cooperació. Per tal de fomentar i reforçar les iniciatives en aquest àmbit, l’Administració de la Generalitat ha d’es-tablir convenis de cooperació o altres fórmules de col·laboració amb els agents de cooperació que tinguin per finalitat l’assoliment dels objectius inclosos en el Pla director i en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
IV. Que el Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014 aprovat per la Resolució 754/VIII, de 22 de juliol de 2010, del Parlament de Catalunya, estableix que cal promoure la innovació en els instruments de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, atès que els instruments per poder posar en pràctica les estratègies de cooperació al desenvolupament han anat evolucionant els darrers anys, en funció dels canvis en els contextos internacionals i les necessitats i els interessos dels actors tant del Nord com del Sud. En concret, es constata la necessitat d’innovar i impulsar nous mecanismes de cooperació per al desenvolupa-ment en diferents àmbits i, especialment, davant la necessitat creixent de disposar de formes de finançament més ràpides i estables.
V. Que, complementàriament, el Govern de la Generalitat continua explorant fórmules de concertació econòmica per comptar amb el patrocini privat. No obstant això, es vol anar més enllà de les fórmules més habituals de patrocini i es cerquen nous instruments de finançament innovadors adaptats a la realitat de la cooperació catalana.
VI. Que Rotary Internacional és una organització mundial de dirigents professi-onals i empresarials que ofereixen un servei humanitari i promouen normes ètiques en totes les seves professions i ocupacions. La missió de la Fundació Rotària és propiciar que els membres dels clubs rotaris impulsin la comprensió mundial, la pau i la bona voluntat a través de la millora de la salut, el suport a l‘educació i la mitigació de la pobresa.
VII. La Fundació Rotària de Rotary Internacional treballa conjuntament amb els clubs rotaris en sis àrees de màxim interès, les quals s’han definit després de molts anys d’experiències en tasques humanitàries arreu del món i en les quals s’han produït els millors resultats substancials i quantificables. Aquestes sis àrees d’interès per a la Fundació Rotària són:1. Pau, prevenció i resolució de conflictes.2. Prevenció i tractament de malalties.3. Aigua i salubritat.4. Salut maternoinfantil.5. Educació bàsica i alfabetització.
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6. Desenvolupament econòmic i cívic.A més a més d’aquestes àrees de primordial interès, la Fundació Rotària i el Co-mitè Districtal de la Fundació Rotària col·laboren amb els clubs de cada districte en el desenvolupament i el recolzament a projectes de nivell local, zonal i regional, així com en cooperació amb altres entitats publiques o privades i altres fundacions de caràcter humanitari.
Atès el que s’ha expressat anteriorment, les parts decideixen subscriure aquest Conveni de col·laboració (Conveni d’ara en endavant) d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

PrimeraObjecte i condicions de la col·laboració1.1 El present Conveni té per objecte l’establiment dels termes de la col·laboració entre les parts, en el foment de l’activitat de cooperació al desenvolupament, mit-jançant la cerca de patrocinis per als projectes que hagin estat validats tècnicament per l’ACCD en l’àmbit de les seves actuacions.1.2 L’ACCD avaluarà els projectes d’acord amb els següents criteris tècnics i objectius:L’entitat haurà d’estar inscrita en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de coopera-ció al desenvolupament, gestionat per l’ACCD, o en el Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID).El projecte s’haurà d’inscriure i ser coherent amb la descripció dels objectius, àmbits d’intervenció estratègics i àmbits geogràfics previstos en el Pla director de cooperació al desenvolupament vigent per a les línies estratègiques de desenvolu-pament, acció humanitària i educació per al desenvolupament.El projecte té una formulació coherent i adequada: matriu de planificació, pres-supost i cronograma.L’entitat té experiència en el país, sector o àmbit d’intervenció estratègica en què vol intervenir.1.3 L’ACCD no assumeix cap responsabilitat respecte l’execució o viabilitat dels projectes validats tècnicament. Així mateix, l’ACCD tampoc no assumeix cap tipus d’obligació jurídica amb l’entitat valorada i el fet que el projecte hagi estat validat tècnicament no genera cap expectativa de dret de subvenció per part de l’ACCD.
SegonaInstruments de col·laboració2.1 La col·laboració consisteix en la publicitat i difusió gratuïta, a través del web del Districte 2202 de Rotary International, així com a la Revista Rotaria i a través d’informació general als clubs del Districte 2202, dels projectes validats tècnicament per l’ACCD en l’àmbit de les seves actuacions, previ consentiment a aquest efecte de les entitats que els impulsen. El consentiment es canalitzarà a través d’un formulari d’autorització que facilitarà l’ACCD a les entitats impulsores.La finalitat que es persegueix és donar a conèixer els projectes de cooperació al desenvolupament i de cercar noves vies de finançament.2.2 Les persones interessades tindran la possibilitat de contactar amb les entitats i aprofundir en el coneixement dels projectes de cooperació i, en el cas de voler col·laborar-hi, contribuir econòmicament en el seu desenvolupament. La relació jurídica, per tant, s’establirà entre les entitats i les persones interessades en el finançament de les seves actuacions.2.3 L’ACCD determinarà i facilitarà al Districte 2202 de Rotary Internacional el contingut material que serà objecte de publicitat a la pàgina web d’aquest. A tal efecte, obrirà un link en la web de l’ACCD que enllaçarà amb la del Districte 2202 de Rotary Internacional. Per la seva banda, el Comitè Districtal de la Fundació Rotària s’encarregarà del manteniment de l’esmentada informació.
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2.4 A instància de l’entitat impulsora, i en qualsevol moment posterior a la signatura del formulari d’autorització, es podrà sol·licitar a les parts que retirin de la web el projecte objecte de publicació i les respectives dades de contacte.
TerceraIndicadors i mecanismes d’avaluació3.1 En el marc de la Comissió de Seguiment i Avaluació que s’estableix en la clàusula quarta del Conveni, s’estableixen els següents indicadors inicials a fi d’avaluar l’eficàcia d’aquesta col·laboració.1. Nombre d’accessos realitzats a la web per part de persones interessades en un trimestre respecte el nombre d’accessos a la pàgina web en aquell trimestre.2. Nombre de consultes realitzades a la web per part de persones interessades en un trimestre respecte el nombre d’accessos a la pàgina web en aquell trimestre.3. Nombre de projectes patrocinats en un trimestre respecte el nombre de con-sultes realitzades en aquell trimestre.3.2 La Comissió de Seguiment i Avaluació pot modificar, suprimir o afegir indicadors en funció de l’evolució de la col·laboració.
QuartaSeguiment de la col·laboració4.1 L’ACCD i el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 constituei-xen una Comissió de Seguiment i Avaluació que té com a funcions les accions de seguiment, control, vigilància i interpretació que considerin necessàries per tal de garantir l’execució correcte de les actuacions objecte d’aquest Conveni.4.2 La Comissió de Seguiment, Control i Avaluació tindrà caràcter paritari i estarà integrada com a màxim per dues persones representants de les dues parts. La Comissió té atribuïdes les següents funcions:1. Vetllar pel correcte desenvolupament de la col·laboració en els termes acor-dats.2. Verificar, d’acord amb els indicadors, l’eficàcia de la col·laboració.3. Resolució de dubtes que es puguin generar en la interpretació i execució del present Conveni.4. Resolució de conflictes.La Comissió es reuneix amb caràcter ordinari dos cops l’any i amb caràcter ex-traordinari a instància de qualsevulla de les parts, i quedarà constància dels acords mitjançant acta que s’ha d’aixecar de cada sessió.
CinquenaCompromisos de les partsL’ACCD i el Comitè Districtal de la Fundació Rotària del Districte 2202 es comprometen a col·laborar en tot moment, d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia. Sota aquests auspicis, les parts es comprometen a:Per part de l’ACCD:a) Facilitar la informació tècnica, instruccions i criteris que siguin necessaris per al desenvolupament de les actuacions objecte d’aquesta col·laboració.b) Seguiment i avaluació de la present col·laboració, sobre la base dels resultats obtinguts amb relació als indicadors.Per part del Comitè Districtal de la Fundació Rotària :a) Difondre els projectes validats tècnicament per l’ACCD en els termes que preveu aquest Conveni.b) Retre comptes dels valors assolits pels indicadors.
SisenaFinançament6.1 Les actuacions objecte de col·laboració no comporten cap contraprestació econòmica a favor de cap de les parts.
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6.2 Les parts posaran a la disposició de la present col·laboració els seus recursos tècnics i humans per a la realització de les activitats.
SetenaDrets de propietat intel·lectualAmbdues parts seran considerades autores en parts iguals de les obres que es puguin crear en motiu de la present col·laboració.En relació amb els drets d’explotació dels drets d’autor sobre els projectes in-formats a la pàgina web correspondran als seus autors amb caràcter exclusiu, per l’àmbit territorial universal i durant el temps que transcorri fins a passar al domini públic.
VuitenaConidencialitat i protecció de dades personalsEl Districte 2202 de Rotary Internacional i els membres del Comitè de la Fundació Districtal de la Fundació Rotària tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals puguin tenir accés com a conseqüència de la realització de l’objecte de la present col·laboració, d’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
NovenaInformació públicaTotes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquesta col·laboració hauran de figurar amb els logotips de l’ACCD, de la Fundació Rotària i de Rotary Inter-national.Així mateix, tant l’ACCD com el Comitè de la Fundació Rotària del Districte 2202 es comunicaran amb suficient antelació la realització d’actes públics de publicitat, difusió i promoció que derivin del desenvolupament de la present col·laboració, així com acordaran la realització dels actes conjunts.
Desena
RescissióEl Conveni s’extingirà en els supòsits següents:a) Per acord mutu de les parts.b) Per resolució quan s’incompleixin els compromisos establerts en aquest Conveni.c) Per qualsevol de les parts, amb acreditació prèvia de la part denunciant.d) Per l’expiració del temps de vigència.e) Si, per qualsevol causa acreditada, fos impossible o innecessària la consecució de l’objecte de col·laboració.f) Per les causes generals establertes a la legislació vigent.
OnzenaVigència, pròrrogues i modiicacions11.1 Aquest Conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà una durada de fins el 31 de desembre de 2013. No obstant això, es podrà prorrogar mentre sigui vigent, de mutu acord i de forma expressa.11.2 El Conveni es pot modificar, de mutu acord per les parts, per escrit i mentre sigui vigent.
DotzenaRègim jurídicEl present Conveni té naturalesa administrativa. Es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i per la normativa sectorial corresponent, així com 
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les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general.
Tretzena
Qüestions litigiosesLes parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la Comissió de Seguiment i Avaluació les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació del present Conveni. En el supòsit que no s’arribi a cap acord per aquesta via, la jurisdicció competent és la contenciosa administrativa dels tribunals de Barcelona.

I perquè consti així, totes les parts signen aquest document per triplicat a un sol efecte en la data i al lloc que s’indiquen a l’encapçalament.
p. s. (Resolució PRE/571/2011, DOGC de 2.3.2011)
Carles Llorens i VilaDirector general de Cooperació al Desenvolupament
Ángel Muixi ManentGovernador 2012-13 del Districte 2202 de Rotary International
Sergio Aragón PeñaPresident 2011-2014 del Comitè Districtal de la Fundació Rotàriade Rotary International
(12.283.152)

*
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