
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE 
CATALUNYA I EL CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda el senyor Josep Maria Rañé Blasco, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya, que actua en exercici de les facultats que li atorga la Llei 7/2005, de 8 de juny, del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
 
De l’altra, la Sra. Agnès Russiñol  Amat, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), que actua en exercici de les facultats que li atorga la Llei 14/1985, de 30 de desembre, del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya modificada el alguns aspectes per la Llei 24/1998. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per formalitzar aquest Conveni i 
 
 
MANIFESTEN 

  
  

1. Que el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) té com a missió la de 
contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Per tant, 
assessora el Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i 
ocupacionals mitjançant l’anàlisi i el debat de les aportacions dels representats de les 
organitzacions sindicals i patronals, dels sectors agrari, marítimpesquer i de l’economia 
social, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del Consell. 
 
El CTESC elabora propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o 
conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l’àmbit de les seves competències. 
 
El CTESC participa i promou la participació en congressos, jornades, seminaris i 
conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promou 
iniciatives relacionades amb l’estudi, el debat i la difusió d’aquestes matèries. 

 

2. Que el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) té,  entre els seus objectius,  el 
fer de pont entre la gent jove i els poders públics per millorar la situació juvenil i impulsar 
informes i estudis propis sobre matèries relacionades amb la joventut. 

 
3. Que les dues institucions coincideixen en la Conveniència d’establir un marc institucional de 

cooperació i col·laboració per a la realització d’activitats i projectes d’investigació.  
 
  

En virtut de tot això, 
 
CONVENIEN 
 
 
Primer. Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc de col·laboració entre el Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per a la realització d’estudis, 
organització de jornades, seminaris i conferències  en el compliment de les funcions que els són 
atribuïdes, i que tenen incidència en tot el que afecta a la joventut. La signatura d’aquest conveni no 
generarà increment de despesa per a ambdues institucions. 
 
Segon. Col·laboració institucional 



 
La col·laboració  entre ambdues institucions podrà consistir, entre d’altres supòsits, en: 
 

a. L’accés als fons documentals i el intercanvi de publicacions editades per les respectives 
institucions. 
 

b. L’organització conjunta d’actes, jornades, seminaris o altres activitats d’interès comú.  
 

c. La realització de projectes i estudis d’investigació sobre matèries de la seva competència. 
 

d. El CNJC i el CTESC es comprometen a difondre les activitats que es realitzin en 
col·laboració, així com a mantenir comunicació permanent sobre les realitzades por 
cadascuna d’elles. 

 
e. Ambdues institucions convenien instal·lar enllaços directes a les respectives pàgines web, els 

quals permetin l’accés ràpid als usuaris d’Internet a una o altra pàgina 
 
Tercer. Compromisos de les parts 
 

a. El CNJC i el CTESC es comprometen a fer ús de la documentació lliurada exclusivament per 
a les finalitats institucionals exposades en aquest Conveni. Aquesta documentació no podrà 
ser objecte de difusió ni podrà ser cedida a tercers sense l’autorització de la institució que 
n’és titular. 

b. El conveni queda sotmès a les previsions establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 
Quart. Durada 
 
Aquest Conveni de col·laboració té durada indefinida. No obstant això, podrà quedar sense efecte per 
conveni de les parts o a sol·licitud d’una d’elles, amb una comunicació prèvia d’un més com a mínim. 
Les parts, de comú conveni, poden modificar aquest Conveni en qualsevol moment. 
 
I per que així consti, el firmen en Barcelona, a 5 de desembre  de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
El President del Consell de Treball,   La Presidenta del Consell 
Econòmic i Social de Catalunya    Nacional de la Joventut de Catalunya,  
Josep Maria Rañé Blasco                                             Agnès Russiñol Amat 


