
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL 
DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS DE LES ILLES BALEARS I 

L’ASSOCIACIÓ DE GEÒLEGS DE LES ILLES BALEARS (AGEIB)

REUNITS

D’una banda, el senyor Gabriel Alomar Garau, que actua en nom i com a president 
de la delegació territorial del Col·legi Oficial de Geògrafs a les Illes Balears.

I de l’altra, el/la senyor/senyora ............................................., que actua en nom i 
com a president/a de l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).

MANIFESTEN

Que les dues entitats es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient per 
dur a terme aquest acte, i declaren que comparteixen uns interessos comuns de 
donar  servei  a  la  societat  en  matèria  mediambiental,  geològica  i  geogràfica,  i 
l’interès particular de donar serveis d’interès directe als seus col·legiats i socis,  
respectivament.

Que el Col·legi de Geògrafs i l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears estan 
interessats en desenvolupar, quan sigui  possible i  de mutu acord, sinergies  en 
temes d’interès comú.

Que la col·laboració entre la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs a les illes 
Balears i l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears, es fa sense perjudici del 
manteniment  de la  respectiva  identitat  jurídica i  en el  marc de les  respectives 
capacitats d’actuació de cadascuna de les entitats.

Ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració que es regirà pels 
següents



ACORDS

1. Les accions que s’hagin de realitzar, basades en intercanvis i col·laboracions 
especifiques, han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en 
temes comuns, afins i complementaris de mutu interès. 

2. En aquelles activitats i accions que desenvolupin conjuntament el Col·legi de 
Geògrafs  i  l’Associació  de  Geòlegs  de  les  Illes  Balears,  acorden  la  prestació 
recíproca de serveis, infraestructures i assessorament mutu relatiu al coneixement 
científic geològic i geogràfic. 

3. El Col·legi de Geògrafs i l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears acorden 
materialitzar  les  seves  relacions  mitjançant  la  realització  conjunta  d’activitats 
formatives o de divulgació de la geologia i la geografia en aspectes afins, quan 
alguna de les parts així ho proposi, i s’acordi entre les dues entitats. En aquelles 
activitats  organitzades  conjuntament,  les  entitats  afavoriran  la  prestació  i 
l’intercanvi d’infraestructures i recursos humans. 

4.  El  Col·legi  de  Geògrafs  i  l’Associació  de  Geòlegs  de  les  Illes  Balears  es 
comprometen  a  informar  els  socis  i  membres  de  les  dues  entitats  d’aquelles 
activitats  que  organitzin  conjuntament,  i  dels  serveis  que  ofereixin,  que  sigui 
d’interès per als geòlegs i els geògrafs de les Illes Balears. Això ho farà el Col·legi 
de  Geògrafs  a  través  del  seu  Butlletí  Informatiu  Electrònic  (BIE),  que  té  una 
periodicitat  mensual,  o  a  través  de  la  seva  pàgina  web  corporativa 
www.geografos.org/baleares. L’Associació de Geòlegs de les Illes Balears ho farà 
a través de la seva pàgina web corporativa http://www.ageib.org.

5. A la convocatòria o publicitat de totes les activitats organitzades per ambdues 
entitats, hi figurarà de forma explícita la imatge corporativa dels convocants. 

6.  En  aquelles  activitats  de  formació,  cursos,  jornades,  seminaris,  cicles  de 
conferències,  congressos  monogràfics  o  visites  comentades  a  equipaments  i 
itineraris, organitzats bé separadament, bé conjunta i coordinadament, el Col·legi  
de Geògrafs i l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears establiran preus reduïts 
per als membres i socis de les dues entitats, en la forma i les condicions que es 
prevegin i acordin mútuament per a cada cas concret.

7. El període de vigència del present conveni és des de la seva signatura fins a 31 
de  desembre  de  2013,  moment  en  què  el  conveni  es  renovarà  de  forma 
automàtica i anualment, mentre les parts no decideixen rescindir el conveni, o la 
seva modificació parcial, cosa per a la qual informaran amb dos mesos d’antelació.

I  com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data  
indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, un per a 
cada part.

http://www.geografos.org/baleares
http://www.ageib.org/


Palma, ...............................

SIGNAT

Gabriel Alomar Garau
President de la delegació territorial del Col·legi de Geògrafs de les Illes Balears

.............................................................................
President/a de l’Associació de Geòlegs de les Illes Balears


