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Conveni de colaboració entre el IES-SEP Esteve Terradas i 
Illa i Festo Pneumatic, S.A.U. 
 
Cornellà de Llobregat, 8 de juny de 2005 

 

REUNITS:  

D’una banda el Sr. Antoni Morales i Albarracín amb NIF 38.521.819 Q, com a  director i 
representant legal de l’IES ESTEVE TERRADAS I ILLA, amb CIF NÚM Q5855101A, facultat per 
aquest acte en virtut del Decret 301/2000, de 31 d’agost (DOGC Núm 3225 de  14-09-2000) i de 
la Resolució de 30 de juliol de 2001 (DOGC núm 3448 de 08-08-2001). 

I de l’altre, el Sr. Guillermo Mayor Riera amb NIF nº 36.464.699 com a Director del Departament 
de Didàctica i representant legal de FESTO PNEUMATIC, S.A.U., amb CIF núm. A08270084 i 
facultat per aquest acte en virtut de Escriptura de Poder nº 57 de protocol, atorgada en 
Barcelona el 12 de Gener de 1989, davant el Notari Don Josep María Puig Salellas. 

ACTUEN: 

Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per atorgar el present conveni de col·laboració i, 
en les representacions en que actuen. 

EXPOSEN: 

Que l’Institut preveu la col·laboració amb empreses, amb la finalitat de promocionar i 
complementar l’acció formativa del professorat i de l’alumnat, així com facilitar l’ús i coneixement 
de les noves tecnologies. 

Que FESTO desenvolupa la seva activitat en el sector de l’automatització industrial. 

Que ambdues parts es troben interessades en subscriure el present acord de col·laboració que 
s’especifica mitjançant les següents, 

CLAUSULES: 

PRIMERA:  Aquest acord de col·laboració pretén establir canals, per a la realització en comú, 
d´activitats de formació, divulgació i profundització en el coneixement i aplicació de noves 
tecnologies desenvolupades per l’empresa FESTO.  
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Per la seva part FESTO es compromet a:  

La realització de conferències tècniques, al centre per els alumnes dels cicles formatius. 

1. Realitzar visites programades, de professorat i alumnat , de caràcter Didàctic al Centre 
Tecnològic Santiago Franquesa. 

2. Assessorar els projectes tècnics que realitzin els alumnes de cicles formatius. 

3. La actualització sistemàtica del software de catàleg i de càlcul, així com els catàlegs 
didàctics i pòsters divulgatius de noves aplicacions tecnològiques. 

4. Revisió anual dels equips de pràctiques i de la cèl·lula flexible. 

5. Cessió, un cop l’any, d’una sala equipada del Centre Tecnològic Santiago Franquesa per 
realitzar pràctiques, d’alumnes i professors d’una de les especialitats del cicle. 

6. El lliurament sense càrrec de material pel 15% del valor de les comandes cursades a 
FESTO de material Didàctic o industrial. 

Per la seva part ‘IES ESTEVE TERRADAS es compromet a: 

1. Utilitzar, preferentment, el material didàctic de Festo 

2. Fer pública la col·laboració de l’empresa Festo amb l’INSTITUT a través de la seva 
pàgina web, logotips, plaques, publicitat, etc. 

3. Col·laborar amb l’empresa FESTO en la selecció d’alumnes qualificats, si es dona el cas 
de sol·licituds de personal, posant a la seva disposició la borsa de treball de l’INSTITUT 

4. Considerar a l’empresa FESTO com a proveïdor homologat, i per tant preferencial 
d’acord amb el procediment d’homologació de proveïdors inclòs al seu sistema de gestió 
de la qualitat.  

SEGONA: Les diverses formes de col·laboració s’establiran, de manera anual, per acord exprés 
d’ambdues parts, mitjançant un programa en el qual s’especificaran les diferents activitats. 

TERCERA: Des de la firma del present acord i durant la seva vigència, l’INSTITUT considerarà a 
FESTO com a “empresa col·laboradora” i assumirà el compromís de divulgar-ho a les aules de 
Manteniment Industrial, impresos, pàgina Web, actes de l’Institut, etc. En aquest sentit FESTO, 
assumeix el compromís de facilitar les plaques, logotips i materials que consideri oportú. 
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QUARTA: Des de la signatura del present acord i durant la vigència del mateix, FESTO tindrà 
potestat de difondre-ho a través de les seves eines de comunicació. 

CINQUENA: El present acord entrarà en vigor al moment de la seva signatura i tindrà una 
vigència de dos anys, renovable per períodes iguals. Qualsevol de les parts podrà 
rescindir-ho prèvia comunicació per escrit a l’altre part, amb dos mesos d’antelació. 

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i els efectes d’aquest conveni 
les resoldrà la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat-Anoia. 

I en prova de conformitat, amb la concurrència de les parts en les seves respectives 
intervencions, signen aquest acord en tots els seus fulls, per duplicat però a un sol efecte, en el 
lloc i data fitxats en l’encapçalament 

 

 

Festo Pneumatic, S.A.U. IES-SEP Esteve Terradas i Illa 

 

 

Guillermo Mayor Riera Antoni Morales Albarracín 

 

 
 
 


