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Exp. AMB 901797/21 

 

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, LA FUNDACIÓ 

BERTELSMANN  I  LA  FUNDACIÓ  BCN  FORMACIÓ  PROFESSIONAL  PER  A  LA  PROMOCIÓ  DE  LA 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 

REUNITS 

D’una  part,  la  senyora  Montserrat  Ballarín  Espuña  com  a  vicepresidenta  de  l’Àrea  de 

Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P0800258

F i domicili al carrer 62, número 1618, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistida pel Secretari 

General Sr. Marcel·lí Pons Duat. 

D’altra,  la  senyora  Neus  Pons  Pena,  com  a  directora  gerent  de  la  Fundació  BCN  Formació 

Professional, amb NIF G 64141757 i domicili a Plaça Espanya, 5 1a planta, 08014 de Barcelona, 

en  exercici de  les  facultats  atribuïdes  segons  escriptura de poders  autoritzada pel Notari  Sr. 

Manuel Piquer Belloch en data 11 d’octubre de 2018 i amb número de protocol 2631. 

D’altra banda, la senyora Clara Bassols, amb DNI 35.048.062H i el senyor Marc de Semir amb DNI 

46.627.667C, actuant en nom i representació mancomunada de la Fundación Bertelsmann amb 

CIF  G07747686  i  seu  a  Barcelona,  Travessera  de  Gràcia,  47  49  i  inscrita  al  Registre  del 

Protectorat de Fundacions Culturals del Ministeri de Cultura amb el número 268. 

 

ACTUEN 

Per  una  part,  la  Sra.  Montserrat  Ballarín  Espuña,  com  a  vicepresidenta  de  l’Àrea  de 

Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), 

amb NIF: P0800258F i domicili al carrer 62, número 1618, Zona Franca (08040) de Barcelona, 

nomenada per l’acord del Consell Metropolità de 25 de juliol de 2019, facultada per a la signatura 

d’aquest Acord per acord de de la Junta de Govern de data 13 d’abril de 2021, assistida en aquest 

acte pel  senyor Marcel·lí Pons Duat,  secretari  general de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

nomenat per decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en funcions de fe 

pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del 

Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les 

seves  funcions de  fedatari  i d’assessorament  legal preceptiu,  segon  l’article  92 bis  de  la  Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 

D’altra, Neus Pons Pena, en nom i representació de la Fundació BCN Formació Professional, en 

exercici del càrrec de directora gerent,  facultada segons escriptura de poders autoritzada pel 

Notari Sr. Manuel Piquer Belloch en data 11 d’octubre  de 2018 i amb número de protocol 2631. 

D’altra banda, la senyora Clara Bassols, amb DNI 35.048.062H i  el senyor Marc de Semir amb 

DNI 46.627.667C, actuant en nom i representació mancomunada de la Fundación Bertelsmann 
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amb CIF G07747686  i seu a Barcelona, Travessera de Gràcia, 47 49  i  inscrita al Registre del 

Protectorat de Fundacions Culturals del Ministeri de Cultura amb el número  268. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal per obligarse i  

MANIFESTEN 

Que  l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  tal  i  com disposa  l’article 1 de  la  Llei 31/2010, de 3 

d’agost,  és  un  ens  local  supramunicipal  de  caràcter  territorial  integrat  pels municipis  de  la 

conurbació de Barcelona.  L’AMB  té personalitat  jurídica pròpia  i  capacitat  i  autonomia per  a 

complir  les  seves  finalitats.  L’article  14  apartat G de  la mateixa  llei  estableix que una de  les 

missions  de  l’AMB    serà:  “fomentar  l’activitat  econòmica,  promoure  l’ocupació  i  la  creació 

d’empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics”.  

 

Així mateix,  l’AMB presenta pel mandat 20192023 un principi orientador de  l’acció de govern 

que és promoure  la cohesió  social a  la metròpolis mitjançant  la  implicació de  les  institucions 

assegurant l’equitat territorial en l’accés als serveis públics i ajudant a desenvolupar l’economia i 

amb ocupació estable al seu territori 

 

Per a la implementació de la gestió d’aquestes competències, el Consell Metropolità en data de 

30 de juliol de l’any 2015 va aprovar la creació de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 

(a partir d’ara d’ADSE) de l’AMB, la qual es troba organitzada en l’Oficina de Polítiques Socials i 

l’Agència Metropolitana de Desenvolupament  Econòmic  de  l’AMB,  aprovada  la  creació de  la 

mateixa el 27 de febrer del 2018. 

 

En aquest sentit, l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, vol col·laborar en iniciatives de 

foment de la formació professional dual. 

 

Que la Fundació Bertelsmann té la missió de d’impulsar el canvi social positiu enfocat a generar 

una  societat  que  pugui  portar  una millora  sostenible  en  el  temps,  centrada  actualment  en 

promoure esforços per la millora en la formació i ocupació de les persones joves, sensibilitzant 

als actors  claus en els àmbits de  formació  i  treball  sobre  la necessitat d’una  cooperació més 

estreta entre el mercat de treball i les institucions educatives amb la idea d’aprofundir en el model 

d’aprenentatge dual. 

 

Que la Fundació Bertelsmann impulsa la Formació Professional Dual a través de l’Aliança per la 

Formació Professional Dual, una xarxa estatal conformada per més de mil organismes en el que 

es troben empreses, centres educatius, i institucions compromeses amb el desenvolupament de 

l’FP Dual  a  Catalunya  i    Espanya,  que  promou  conjuntament  amb  altres  institucions  com  la 

Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç d’Espanya. Diversos municipis de la 

Metròpolis de Barcelona formen part de l’Aliança per la Formació Professional Dual. Entre altres 

projectes,  la  Fundació  Bertelsmann,  i  en  el marc  de  l’Aliança  per  l’FP Dual  promou  la  Xarxa 

d’Ambaixadors de l’FP Dual.
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Que  la Fundació BCN Formació Professional té com a missió participar en el desenvolupament 

socioeconòmic de  la ciutat de Barcelona  i  la seva àrea metropolitana a partir del foment de  la 

relació  entre  la  formació  professional  i  l'entorn  econòmic  i  social,  potenciant  una  formació 

adequada i compatible amb les necessitats del sistema productiu i facilitant la transició al món 

del  treball  i  la  plena  integració  dels  estudiants, mitjançant  projectes  i  accions  específiques 

adreçades a les empreses i institucions  i als centres de formació.  

Que la Fundació BCN Formació Professional vetlla per l’acompliment de la missió i l’assoliment 

dels seus objectius estratègics, previstos als articles 6  i 7 dels seus Estatuts, així com per totes 

aquelles  oportunitats  de  col·laboració  i  participació  d’institucions  i  empreses  en  projectes  o 

programes, que garanteixin el seu pla estratègic d’accions quadriennal.  

Que l’AMB i la Fundació BCN Formació Professional han desenvolupat convenis durant el 2018, 

2019 i el 2020 pel foment de la Formació Professional al territori de l’àrea metropolitana. 

Que la Fundació BCN Formació Professional és membre de l’Aliança per la Formació Professional 

Dual que impulsa la Fundació Bertelsmann. 

Que  les  tres  institucions  signants  veuen  en  la  Formació  Professional  Dual  un  sistema 

d’aprenentatge que facilita l’accés i la inserció de les persones més joves al mercat de treball amb 

l’objectiu de reduir l’atur juvenil a través de la millora de l’especialització i dels itineraris formatius 

i laborals amb la cooperació de centres educatius, empreses i institucions. 

És per això que  les  tres entitats estan  interessades en subscriure el present Acord Marc amb 

l’objecte d'establir  la  col·laboració  en  el marc del desenvolupament d’iniciatives  esmentades 

anteriorment i en d'altres, de conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera Objecte de l’acord 

El present Acord Marc té per objecte establir un àmbit de col·laboració entre l’AMB, la Fundació 

Bertelsmann  i  la Fundació BCN Formació Professional, amb  la  finalitat d’impulsar  la Formació 

Professional Dual al territori de l’àrea metropolitana. Concretament aquest acord es basarà en 

els següents eixos: 

 

 Difusió de la Formació Professional Dual així com dels projectes encaminats a fomentar 

la visibilitat de l’FP Dual  

 Realització  d’accions  encaminades  a  fomentar  la  Formació  Professional  Dual,  a 

possibilitar el coneixement, l’intercanvi d’experiències, projectes, i bones pràctiques, així 

com l’existència i l’activitat de xarxes com l’Aliança per l’FP Dual. 

 

Concretament,  la  signatura d’aquest acord marc suposarà  l’adhesió a  l’Aliança per  l’FP Dual  i  

l’assumpció dels següents objectius per part de l’AMB:  

 La difusió de l’FP Dual i potenciació del model d’FP Dual així com de l’existència i l’activitat 
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de l’Aliança per l’FP Dual. 

 La participació activa, en la mesura de les seves possibilitats, a les trobades de la xarxa. 

 L’impuls  de  l’FP  Dual  en  la  societat,  realitzant  accions  encaminades  a  fomentar  i 

augmentar el prestigi de l’FP Dual. 

 El compromís amb la qualitat de l’FP Dual. 

 

Cada projecte, actuació i programa que derivi del present Acord i es dugui a terme en relació als 

eixos descrits podrà ser desenvolupat a  través de convenis específics entre  les parts.  I en  les 

iniciatives  que  es  dissenyin  en  comú  podran  formar  part  altres  institucions,  administracions, 

organismes, entitats i empreses. 

 

La signatura d’aquest Acord Marc no exclou que cadascuna de les parts actuï individualment o en 

col·laboració amb tercers en altres projectes, programes o iniciatives de foment de la Formació 

Professional Dual, al marge del present Acord Marc. 

 

En cas de contradicció entre l’establert en el present Acord Marc i les condicions que s’acordin 

en els convenis específics que es puguin subscriure en l’execució del mateix, prevaldrà allò que 

s’estableixi en els convenis específics. A més, en tot allò no reglat en el Conveni específic, serà 

d’aplicació el present Acord Marc.  

 

Segona – Comissió de Seguiment 

Per  al  desenvolupament  i  seguiment  d’aquest  Acord Marc  es  constitueix  una  comissió  de 

seguiment amb dos representants de cada part, que es reunirà sempre que sigui necessari i que 

desenvoluparà la funció de proposar actuacions que garanteixin el compliment de l’objecte, que 

vetlli pel correcte desenvolupament i que avaluï les iniciatives desenvolupades. 

 

Tercera – Aportacions 

L’AMB , la Fundació Berteslmann i la Fundació BCN Formació Professional podran fer aportacions 

econòmiques o d’altra naturalesa per al funcionament d’aquest Acord Marc que seran tramitades 

i  aprovades  segons  la  normativa  aplicable  vigent.  Cadascuna  de  les  aportacions  hauran  de 

tramitarse d’acord  amb  la  seva  naturalesa,  amb  independència de  la  formalització  d’aquest 

acord marc. 

 

Quarta Difusió 

Les  parts  són  conscients de  la  importància  de  difondre  adequadament  les  iniciatives  que  es 

derivin del present Acord Marc i acorden donar visibilitat als seus respectius logotips i elements 

que es creïn a l’efecte, així com fer difusió dels programes, jornades i actes que s’ofereixin. 

 

Cinquena – Vigència 

La vigència d’aquest Acord Marc, que entrarà en vigor el dia de la seva signatura, serà fins el 31 

de desembre de 2022 si no s’hi formula advertiment en contra abans de la data de venciment de 
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la seva vigència, i podrà ser objecte pròrroga fins a un màxim de 4 anys, la qual cosa requerirà 

acord exprés de les parts dins els límits que preveu l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 

del Règim Jurídic del Sector Públic.   

 

Sisena – Transparència, confidencialitat i protecció de dades 

En  tot  allò  que  derivi de  l’existència  i  aplicació  del present Acord Marc,  les  parts  s’obliguen 

expressament a observar la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació 

i bon govern; sense perjudici de l’estricte compliment en matèria de confidencialitat comercial i 

de protecció de dades de caràcter personal a que  les parts tinguin accés arran d’aquest Acord 

Marc. 

 

Setena – Causes de resolució 

Seran causes de resolució del present Acord Marc: 

a) El  transcurs  del  termini  de  vigència  de  l’Acord Marc  sense  haverse  acordat  la  seva 

pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun signant. 

En aquest cas es notificarà a la part incomplidora un requeriment per a que es compleixi 

les obligacions incomplertes, atorgant un termini de tres mesos. Si un cop transcorregut 

el  citat  termini  l’incompliment  persistís,  es  notificarà  a  la  part  incomplidora  la 

concurrència de la causa de resolució i s’estendrà resolt l’acord. 

d) Per les causes previstes en aquest acord o en d’altres lleis. 

L’incompliment de l’acord o la resolució del present acord donarà lloc a la liquidació del mateix 

amb determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

 

Vuitena – Registre i Publicació 

L’AMB  donarà  compliment  de  la  tramesa  d’aquest  Acord Marc  al  registre  de  convenis  de 

col·laboració  i  cooperació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  registrarlo,  i  n’impulsarà  la 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries. 

 

Vuitena – Resolució de controvèrsies 

Les  controvèrsies  que  sorgeixin  entre  les  parts  seran  resoltes  en  el marc  de  la  Comissió  de 

Seguiment. En el cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 

interpretació,  aquest  conveni  queda  sotmès  a  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  dels 

tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

Novena – Règim jurídic 

La  naturalesa  d’aquest  acord  és  administrativa  i  es  regeix  per  allò  que  disposa  la  normativa 

d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
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de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

I en prova de conformitat les parts signen aquest acord mitjançant signatura digital, considerant

se la data d’aquest acord la de la darrera signatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona 

 

 

 

Montserrat Ballarín 
Vicepresidenta de 
Desenvolupament Social i 
Econòmic de l’AMB 

Per la Fundació Bertelsmann 

 

 

 

 

Clara Bassols 
Fundació Bertelsmann 

Per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

 

 

 

Marcel·lí Pons Duat 
Secretari general   
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
 

Per la Fundació BCN Formació 

Professional 

 

 

 
Neus Pons 
Directoragerent de la Fundació 
BCN Formació Professional 

Per la Fundació Bertelsmann 

 

 

 

 
Marc de Semir 
Fundació Bertelsmann 
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