
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES BUDISTAS DE ESPAÑA I LA COORDINADORA 
CATALANA D'ENTITATS BUDISTES 
  
 
ESTIPULACIONS: 
 
 
Primera.- La FEDERACIÓN DE COMUNIDADES BUDISTAS DE ESPAÑA i la 
COORDINADORA CATALANA D'ENTITATS BUDISTES (CCEB) subscriuen en 
aquesta data el present Conveni d'amistat i col·laboració mútua, que es regirà per les 
presents Estipulacions, així com per la normativa legal que pogués resultar-li 
d'aplicació. 
 
Segona.- La FCBE i la CCEB es comprometen a col·laborar activament en els àmbits i 
actuacions que, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, s'enumeren a continuació: 
-Promoció mútua de les activitats de cada entitat signatària del present Conveni que es 
trobin dins de la idiosincràsia o objectius que puguin resultar comuns a totes elles. Per 
tal d'evitar qualsevol tipus de divergència, s'exclouen expressament aquelles activitats 
que, per les seves característiques, resultin exclusives de cada signant, o divergents dels 
objectius i/o normativa d'aplicació, si escau, de qualsevol d’ells. 
-Col·laboració activa en campanyes de sensibilització social dels valors del Dharma 
budista, en la forma en què això s'acordi. 
-Organització conjunta de congressos, celebracions, jornades d'estudi, meditacions, 
ensenyaments o pràctiques. 
-Activitats conduents a la generació conjunta de recursos econòmics, destinats al fet que 
les dues parts puguin finançar les seves activitats en la forma i proporció que a tal efecte 
s'acordin. 
S'intentarà, en la mesura que sigui possible, generar activitats conjuntes que tinguin per 
finalitat l'apropament i evitació de divergències entre grups socials, religiosos, ètnics, o 
de qualsevol tipus, dins de les possibilitats d'actuació de cada part. En aquest sentit, els 
signants del present acord, assumeixen la responsabilitat compartida de contribuir, el 
més activament possible, a la pau social, amb activitats que tinguin per fi l' apropament 
a la diversitat. En aquest sentit, ambdues parts declaren la contribució a la pau 
individual i social, a través dels valors i ensenyaments del Dharma budista, com a 
objectiu essencial d'aquest Conveni. 
 
Tercera.- El present Conveni entrarà en vigor tan aviat sigui ratificat expressament pels 
òrgans de govern de cada entitat signant, comprometent-se ambdues a incloure-ho en 
l'ordre del dia respectiu de la propera reunió de les seves assemblees. Aquestes 
ratificacions seran mútua i immediatament comunicades entre les parts signants. 
La durada del Conveni és indefinida i pot ser resolta per qualsevol de les parts, sense 
més requisit que el de preavisar per mitjà fefaent a l'altra amb una antelació mínima 
d'un mes a la data en què es pretengui la resolució. No és procedent la resolució quan es 
trobi en curs qualsevol tipus d'activitat comuna pendent de finalització; en aquest cas, 
s’haurà d'esperar a la conclusió de la mateixa, essent des d’aleshores possible la 
comunicació resolutòria amb el preavís expressat. 
 
 
 



Quarta.- En cap cas podran efectuar-se per part de qualsevol dels signants 
manifestacions verbals o escrites, ni activitats que resultin contràries o hostils a la 
imatge, honorabilitat o objectius de l'altra entitat signant del present acord, suposant la 
vulneració d'aquesta Estipulació causa de resolució immediata, sense cap necessitat de 
preavís en la forma que preveu l'Estipulació Tercera. 
 
Cinquena.- Cadascuna de les entitats signants del present acord ha de designar, en un 
termini màxim de trenta dies des d'aquesta data, un representant per mantenir la 
comunicació de la manera que ambdues parts hagin decidit. A aquest efecte, abans del 
nomenament dels representants, els presidents de la FCBE i la CCEB decidiran junts, ja 
sigui per iniciativa pròpia o per delegació dels seus respectius òrgans de govern, quin 
serà el tipus de comunicació que establiran els seus representants. Per part de la FCBE, 
el representant serà designat per la seva Comissió permanent, i, en el cas de la CCEB, 
per la Junta Directiva. Qualsevol d'aquests representants podrà ser lliurement substituït 
en qualsevol moment pel mateix mecanisme de designació, comunicant a l'altra part el 
nou nomenament amb una antelació mínima de quinze dies respecte a la primera reunió 
a la qual ha d'assistir. 
 
Sisena.- En cas de discrepàncies entre les parts signatàries d'aquest document, que 
portin causa del mateix, ambdues parts han de procurar arribar a un acord sotmetent la 
qüestió debatuda a la decisió que conjuntament adoptin els representants respectius en 
primera instància, la Comissió Permanent de la FCBE i la Junta Directiva de la CCEB 
en segona instància, i les respectives assemblees en última instància. Si tot i així no hi 
ha acord, la divergència es resoldria per acord dels presidents de les dues entitats. 
Queda expressament descartada la via judicial. 
 
I perquè així consti, subscriuen el present document, en els idiomes castellà i català, 
cadascun d'ells en dos exemplars i a un sol efecte. 
 
 
 
A Barcelona, 14 de novembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Caputo       Josep Aponte 
President de la FCBE      President de la CCEB 


