
 

 

 

 

 

Reunits a Palma, el 18 juny de 2009, el president del Govern de les Illes Balears, Sr. Francesc 

Antich; el president del Consell Regional de Migdia-Pirineus, Sr. Martin Malvy; el president del 

Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló, Sr. Georges Frêche, i el president de la Generalitat 

de Catalunya, Sr. José Montilla. 

 

Manifesten la voluntat de les seves col·lectivitats de crear entre elles una agrupació europea de 

cooperació territorial i declaren que la decisió de la seva participació s’ha pres d’acord amb els 

procediments previstos en les lleis i en les reglamentacions aplicables (s’adjunten en un annex 

els certificats d’adopció d’aquestes decisions). 

 

En conseqüència, acorden signar aquest Conveni amb els pactes següents: 

 

A. Creació de l’AECT 

 

D’acord amb aquest Conveni, les parts, que actuen en el marc de les competències que tenen 

atribuïdes per les seves legislacions respectives, es comprometen a perseguir, desenvolupar i 

promoure la seva cooperació territorial amb l’objectiu de planificar, coordinar, desenvolupar, 

promoure i organitzar les seves accions als camps definits en el protocol d’octubre de 2004 pel 

qual es va crear l’Euroregió Pirineus Mediterrània i amb l’objectiu de reforçar la cohesió 

econòmica, social i territorial prevista en el títol XVII del Tractat que institueix la Comunitat 

Europea. 

 

Per dur a terme aquesta cooperació, les parts acorden constituir entre elles una agrupació 

europea de cooperació territorial (AECT) en el marc jurídic definit pel Reglament núm. 

1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006.  

 

L’AECT es regirà pel Reglament esmentat abans, per aquest Conveni i els Estatuts annexos i, 

per a la resta de les qüestions i, subsidiàriament, per les lleis de l’Estat francès. 

 

 

CONVENI DE L’AECT PIRINEUS MEDITERRÀNIA 



 

 

B. Denominació 

 

L’AECT es denomina AECT Pirineus Mediterrània. 

 

 

C. Seu  

 

La seu de l’AECT es fixa a Tolosa, Migdia-Pirineus (França).  

 

 

D. Territori 

 

L’AECT pot dur a terme la seva missió en el conjunt dels territoris de les col·lectivitats 

membres, sempre en el marc dels projectes de cooperació territorial.  

 

 

E. Objectiu i missió  

 

L’AECT té per objecte garantir la realització de projectes de cooperació territorial, que seran 

aprovats pels membres de l’Euroregió.  

 

L’AECT té per objectiu realitzar i gestionar, en una perspectiva de desenvolupament sostenible, 

els projectes i les accions de cooperació territorial aprovats pels seus membres, que actuen en 

el marc de les seves competències. 

 

Amb aquesta finalitat, té les missions següents: 

 

- Identificar, promoure i posar en marxa els programes, projectes i accions conjunts de 

cooperació territorial que siguin d’interès per als seus membres en aquests camps: 

 

  - Desenvolupament d’activitats econòmiques interregionals. ´ 

 

  - Innovació tecnològica, investigació, formació i cultura (sobretot el  

 coneixement de les llengües pròpies dels territoris membres). 

 



 

 

  - Desenvolupament del turisme. 

 

  - Preservació i posada en relleu de l’entorn. 

 

  - Accessibilitat, mitjançant accions que facilitin i millorin serveis de  

 transports públics o de telecomunicacions comunes. 

   

I, més en general, en els camps de la cooperació territorial definits pels reglaments comunitaris 

núm. 1080/2006, de 5 de juliol de 2006, i 1083/2006, d’11 de juliol de 2006. 

 

- Promoure, facilitar i estructurar la cooperació administrativa, jurídica i econòmica en el 

marc dels objectius definits.  

 

- Elaborar estudis o prestacions de servei necessaris pel seu compte, o per compte dels 

seus membres, per dur a terme el seu objectiu.  

 

- Rebre i gestionar el finançament comunitari o estatal amb vista a dur a terme les seves 

missions. 

 

- Participar, garantint, si escau, la representació dels seus membres, en projectes i 

accions de cooperació territorial que siguin d’interès per als seus membres i que 

superin els límits geogràfics de l’AECT.  

 

- Proposar, iniciar, desenvolupar i gestionar serveis comuns, projectes i accions l’objectiu 

de les quals sigui reforçar la cohesió econòmica i social dels territoris coberts per 

l’Agrupació.  

 

- Les accions i els projectes seran principalment, encara que no exclusivament, del camp 

dels programes de cooperació de la Unió Europea.  

 

L’AECT complirà les seves missions tenint en compte la promoció del desenvolupament 

sostenible.  

 

En les seves funcions, l’AECT facilita i estructura la cooperació entre els seus membres i, 

sobretot, identifica els possibles projectes; cerca els socis si és necessari; prepara els dossiers; 



 

 

garanteix que la seva presentació a les entitats, als organismes i a les institucions que poden 

aportar finançament, sobretot a la Unió Europea, i executa els projectes directament o per mitjà 

d’altres entitats, organismes o institucions. A més, els membres de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània poden decidir encarregar a l’AECT el desenvolupament d’un projecte de 

cooperació territorial fora dels programes de la Unió Europea. 

 

Els membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània poden encarregar a l’AECT el 

desenvolupament de projectes en altres camps prevists en els acords de constitució de 

l’Euroregió.  

 

L’AECT també pot participar en projectes de cooperació territorial de la Comunitat de Treball 

dels Pirineus i de l’EURIMED. 

 

Les funcions de l’AECT sempre s’exerceixen en el marc de les competències dels seus 

membres i respecten també els altres límits imposats per el Reglament europeu.  

 

 

F. Durada i dissolució  

 

L’AECT es constitueix amb una durada indefinida.  

 

Els membres poden decidir per unanimitat dissoldre-la, respectant les disposicions de l’article 

12 del Reglament relatives a la seva liquidació i amb la responsabilitat dels membres de 

l’AECT.  

 

D’acord amb el que disposa l’article 14 del Reglament comunitari i la legislació francesa 

aplicable, una autoritat competent pot promoure’n la dissolució.  

 

 

G. Membres de l’AECT  

 

Són membres fundadors de l’AECT: 

La comunitat autònoma de les Illes Balears 

La regió Migdia-Pirineus 

La regió Llenguadoc-Rosselló  



 

 

La comunitat autònoma de Catalunya 

 

Els Estatuts preveuen el procediment d’adhesió dels nous membres. 

 

 

 

H. Dret aplicable a l’aplicació i a la interpretaci ó del Conveni  

 

Aquest Conveni es conclou d’acord amb les disposicions del Reglament europeu núm. 

1082/2006, de 5 de juliol de 2006.  

 

L’AECT es regeix, pel que fa a les seves regles de constitució, organització, funcionament i 

control pel dret francès i, quan concerneix les activitats que li siguin confiades en els seus 

Estatuts, pel dret de la part en el territori de la qual es duguin a terme.  

 

En cas de discrepància relacionada amb la interpretació o l’aplicació d’aquest Conveni, les 

parts interessades es comprometen a posar en marxa les negociacions apropiades, recorrent 

sobretot a la mediació d’una part d’aquest Conveni de no implicada en la discrepància o d’una 

tercera parteix neutra apta per afavorir una solució amistosa.  

 

Si no es pot assolir cap solució negociada, les parts acorden que el litigi se sotmeti als tribunals 

administratius francesos. 

 

 

I. Reconeixement mutu i modalitats de control 

 

El control administratiu, pressupostari i financer de l’AECT es durà a terme d’acord amb les 

disposicions de dret francès, més concretament amb les disposicions del codi general de les 

col·lectivitats territorials relatives als sindicats mixtos oberts. Les autoritats franceses 

encarregades del control informen les autoritats espanyoles sobre possibles indicacions 

formulades sobre aquest control i els facilitaran tota la informació que sol·licitin.  

 

Les autoritats espanyoles podran dur a terme els controls sobre els actes de l’AECT que es 

duguin a terme a Espanya quan així ho exigeixi la legislació espanyola.  

 



 

 

 

J. Modificació del Conveni  

 

Qualsevol modificació d’aquest Conveni ha de ser aprovada pels membres per unanimitat.  

Qualsevol modificació ha de respectar les condicions previstes en el Reglament i sobretot en 

l’últim paràgraf de l’article 4, que preveu l’ autorització prèvia pe part dels estats afectats.  

K.  Adquisició de la personalitat jurídica 

 

El Conveni i els Estatuts tindran eficàcia en la data en què l’AECT adquireixi personalitat 

jurídica. 

 

L’Agrupació adquirirà personalitat jurídica des de la publicació de l’Ordre del representant de 

l’Estat a la regió per la qual es resol la creació de l’Agrupació, conforme amb les modalitats 

previstes en l’article L, 1115-4-2 del Codi general de les col·lectivitats territorials (CGCT), i 

després que l’autoritzin les autoritats competents respectives d’acord amb l’article 4 del 

Reglament 1082/2006. El Conveni i els Estatuts es publicaran com a annex a la decisió de 

creació. 

 

 

Fet a Palma, en llengua francesa, catalana i castellana el 18 juny de 2009.  

 

Martin Malvy  
President de la Regió 

Midi-Pyrénées 

Francesc Antich  
President de les Illes Balears 

José Montilla  
President de la 

Generalitat de Catalunya 

Georges Frêche  
President de la Regió 
Languedoc-Roussillon 


