CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS ACUABAE CATALUNYA I LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
REUNITS:
D’una part el senyor JAUME RUIZ GUAL, amb DNI 48188090-P,
48188090-P en qualitat de president de
l’ASSSOCIACIO
SSSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA,
la
qual
representa
legalment, amb domicili al carrer
CATALUNYA
Lepant, 9, baixos de Vilanova i la Geltrú, CP 08800, amb CIF G6749267 8, telf. 932779299 i
correu-e: jruizg@acu-abae.cat
I, de l’altra, la senyora NÚRIA SANROMÀ REBOLLAR, amb DNI 35.067.113-W, en la seva
condició de presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès, en virtut del
nomenament efectuat per decret de data 12/01/2009.
Reconeixent-se mútuament la qualitat i capacitat amb la que actuen, efectuen les següents
MANIFESTACIONS:
Que ambdues parts volen adoptar mesures de col·laboració per tal de fomentar l’exercici dels
drets i deures de les persones consumidores i usuàries que viuen en l’àmbit territorial de
Vilafranca del Penedès.
Que es pretén fomentar la confiança de les persones consumidores i usuàries destinatàriaes
dels béns i serveis que les empreses posen a la seva disposició, fomentant l’abitratge de
consum com a mecanisme de resolució de conflictes.
Que es pretén fomentar la mútua confiança de les persones consumidores i usuàries amb què
ACU-ABAE CATALUNYA té relació i representa, amb la participació d’aquesta organització en
el sistema arbitral de consum, mitjançant un acord de col·laboració amb la Junta Arbitral de
Consum de Vilafranca del Penedès.
Per tot això, ACORDEN:
PRIMER: Que l’ASSSOCIACIO
SSSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA accepta les normes reguladores del
sistema arbitral de consum recollides en el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual
es regula el sitema arbitral de consum (BOE núm. 48, de 25 de febrer) i en el Títol III, Capítol
I de la Llei 22/10, de 20 de juliol, del Codi de Consum dde Catalunya.
SEGON: Que l’ASSSOCIACIO
SSSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA, a petició de la Junta Arbitral de Consum
de Vilafranca, proposarà les persones que actuaran com a a àrbitres en els procediments
arbitrals que es portin a terme en aquest municipi, d'acord amb l'article 16.1 del Reial Decret
231/2008.
TERCER: Que l’ASSSOCIACIO
SSSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA es compromet a participar, fomentar i
difondre el sistema arbitral de consum entre els membre de la seva organització, com a mitjà
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de resolució dels conflictes que puguin sorgir entre les persones consumidores i els
empresaris/comerciants.
QUART: Que la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca es compromet a facilitar tota la
informació i els tràmits necessaris al membres de l’ASSSOCIACIO
SSSOCIACIO ACU-ABAE CATALUNYA en
relació amb el funcionament del sistema arbitral de consum.
CINQUÈ: Que aquest compromís és de caràcter indefinit, llevat de renúncia expressa
realitzada amb una antelació de tres mesos, per qualsevol de les parts.
Després de llegir aquest document, es ratifiquen les dues parts en el seu contingut i el
subscriuen als efectes assenyalats, en el lloc i data que figuren a l’encapçalament.
La presidenta de la Junta Arbitral
de Consum,

El president d’ACU-ABAE
ACU-ABAE CATALUNYA
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