
 
                                                                                                                              

Memorandum of understanding  
between Sant Cugat and  
Olexandriya city councils 

 
Collaboration in development of good 

practices in city management 

 
 
Sant Cugat, 14 November 2016 
 
GATHERED 
 
On the one hand, Sant Cugat City Council, and 
in its behalf Mrs. Cristina Paraira i Beser in her 
capacity of Deputy Mayor of Urban 
Environment, Mobility and Citizen Security. 
 
Moreover, Olexandriya City Council, and on 
its behalf Mr. Stepan Tsapiuk , in his capacity 
of Mayor of Olexandriya. 
 
 
In the framework of this Agreement, 
Olexandriya and Sant Cugat City Councils 
may be referred to as the "Parties". 
 
Representatives mutually recognized legal 
capacity, signed on behalf of the Parties herein 
and to the effect, 
 
 
DECLARE 
 
I. Olexandriya is a city located in 

Kirovohrad Oblast region in central 
Ukraine of 9285.000 inhabitants 
aproximately. 

 
 
II. Sant Cugat is a city in the north of 

Barcelona, in Catalonia Region in 
Spain of 87.000 inhabitants 
approximately.   

 
 
III. Both entities believe desirable to 

establish a partnership agreement to 
promote and disseminate best practices 
and knowledge in Smart and 

Меморандум порозуміння  
між міськими радами міст  
Сант Кугат та Олександрія 

 
Співробітництво у розвитку передової 

практики в управлінні містом 

 

Сант Кугат , 14 листопада 2016 року 
 
ЗІБРАЛИСЯ 
 
З однієї сторони, міська рада Сант Кугат в 
особі Cristina Paraira i Beser в межах 
повноважень заступника міського голови з 
питань міського середовища, мобільності та 
безпеки громадян. 
 
А також, Олександрійська міська рада в 
особі Степана Цапюка в межах 
повноважень міського голови. 
 
В рамках цієї Угоди, Олександрійська 
міська рада та міська рада Сант Кугат 
можуть називатися «Сторонами». 
 
Представники взаємно визнають 
дієздатність, засвідчену Сторонами в 
даному Меморандумі та отриману ним 
юридичну силу, 
 
ПОВІДОМЛЯЄМО 
 
І. Олександрія – місто, що розташоване у 
Кіровоградській області в центральній 
частині України, кількість населення – 
приблизно 92000 жителів. 
 
 
ІІ. Сант Кугат – місто, розташоване на 
півночі Барселони  у провінції Каталонія в 
Іспанії, кількість населення – приблизно 87 
000 жителів. 
 
 
ІІІ.  Обидві  юридичні особи вважають 
доцільним укласти угоду про співпрацю з 
метою заохочення та поширення передової 
практики і знань в розумних та стійких 
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Sustainable Cities and Public-Private 
Partnership.  

 
According to the above, the parties enter into 
this agreement in accordance with the 
following provisions: 
 
CLAUSES 
 
First: Object of the agreement. 
The parties subscribe a cooperation agreement 
aimed at the following conditions: 
1. Sant Cugat will provide guidance to 
Olexandriya in the development of its new 
strategy. This include the organization of 
workshops between representatives of both 
institutions in one or another city where Sant 
Cugat representatives will show how they 
develop their projects and services and their 
managerial practices. 
2. The cities will promote the cooperation 
between private companies of both cities in 
order to generate synergies and economic 
growth 
3. The cities will exchange information that 
could be interesting to them in relation of the 
achievement of the SDGs, and the 
implementation of Smart and Sustainable 
Strategies. 
 
 
Second: Economic resources 
The signature of this document does not imply 
the obligation of provide any economic 
resource to finance the different activities. 
Both parties agree to search alternative funds 
to finance the different activities included in 
this agreement. 
 
 
 
Third: Dialogue and meetings of the Joint 
Commission 
Each Party shall appoint an interlocutor. The 
Parties shall meet periodically either in person 
or virtually to assess the evolution of what was 
agreed in this Convention and exchange 
information. 
 
Fourth: Responsibility 
Parties assume no responsibility beyond that 
set out in this agreement. It can not be 

містах та у державно-приватному 
партнерстві. 

 
Відповідно до вище вказаного, сторони 
вступають в цю угоду у відповідності до 
наступних умов:  
 
СТАТТІ 
 
Перше: Предмет угоди. 
Сторони підписують угоду про співпрацю 
на наступних умовах: 
1. Сант-Кугат надаватиме рекомендації 
місту Олександрія для реалізації його нової 
стратегії. Це включає в себе організацію 
семінарів між представниками обох 
установ, в тому чи іншому місті, де 
представники Сант-Кугат покажуть, як вони 
розвивають свої проекти і послуги та свої 
управлінські практики. 
2. Міста сприятимуть співробітництву між 
приватними компаніями обох міст з метою 
створення взаємодії та економічного 
зростання. 
3. Міста будуть обмінюватися інформацією, 
яка може бути цікава для них щодо 
досягнення Цілей сталого розвитку, а також 
впровадження розумних та стійких 
Стратегій. 
 
Друге: Економічні ресурси 
Підписання цього документа не передбачає 
зобов'язання щодо забезпечення  будь-
якими економічними ресурсами для 
фінансування різних видів діяльності. 
Обидві сторони погоджуються 
відслідковувати альтернативні джерела для 
фінансування різноманітних видів 
діяльності, включених до цієї угоди. 
 
 
Третє: Діалог і зустрічі Спільної комісії 
Кожна Сторона призначає співрозмовника. 
Сторони періодично зустрічатимуться 
особисто або онлайн з метою оцінювання 
розвитку, узгодженого в даній Конвенції та 
обміну інформацією. 
 
 
Четверте: Відповідальність 
Сторони не несуть відповідальності за те, 
що не обумовлено даною угодою. Угода не 
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considered that there is linkage between the 
Parties beyond the expressly stated. 
 
Fifth: Duration 
This agreement is established for a period of 
one year. Once it reaches the end date the 
agreement will be automatically renewable for 
successive annual terms, unless either Party 
notifies the other an opposite will. 
 
 
Sixth: Intellectual Property 
Each party shall retain all intellectual, 
industrial or any other on the know-how, 
methodologies, processes, technologies, etc., 
property rights for which it is the owner or 
licensee. Under no circumstances does it give 
the other party or third party rights of any 
license or usage. 
 
 
Sevent: Public communication  
Both cities can communicate and publish the 
content of this agreement. 
 

Eight: Dispute resolution 
In the event that any discrepancy or difference 
regarding the existence, interpretation, content 
or execution of this agreement occurs, the 
Parties will expose and try to solve the dispute 
in good faith. 
If the dispute or difference is not resolved in a 
non-extendable period of thirty (30) days, the 
parties expressly waive any other jurisdiction 
that may correspond to them, and submit to the 
institutional arbitration of the Arbitration Court 
of Barcelona, of the Catalan Society for 
arbitration (TAB) to whom the arbitrator or 
arbitrators are entrusted, and also the 
administration of arbitration under the current 
regulation. 

 
Ninth: Data protection 
In accordance with the "Ley Orgánica 
15/1999", of December 13, Protection of 
Personal Data, we inform that on the occasion 
of the signing of this agreement, the personal 
data of the signatories, are included in two files 
owned by each of the Parties. At any time the 
signatories may exercise their rights of access, 

може розглядатись як зв'язок Сторін  за 
межами конкретно обумовленого у ній. 
 
П’яте: Терміни 
Дана угода укладається строком на 1 рік. По 
досягненні дати закінчення, угода буде 
автоматично поновлена на наступні щорічні 
терміни, допоки будь-яка із Сторін не 
повідомить іншу про протилежне 
волевиявлення. 
 
Шосте: Інтелектуальна власність 
Кожна Сторона зберігає за собою всі 
інтелектуальні, промислові, або будь-які 
інші винаходи, методології, процеси, 
технології тощо, майнові права, для яких 
вона є власником або ліцензіатом. Ні за 
яких обставин, це не дає іншій або третій 
стороні прав на будь-які ліцензії або 
використання. 
 
Сьоме: Зв’язки з громадськістю. 
Обидва міста можуть підтримувати зв’язок 
з громадськістю та публікувати зміст даної 
угоди. 
 
Восьме: Вирішення конфлікту 
Появу будь-якої невідповідності або 
розбіжності щодо існування, трактування, 
змісту або виконання даної угоди, Сторони 
оголосять  і намагатимуться вирішити 
суперечку сумлінно. 

Якщо спір або розбіжності не будуть 
вирішені протягом неподовжуваного 
періоду тривалістю тридцять (30) днів, 
Сторони, минаючи будь-яку іншу 
юрисдикцію, яка може відповідати їм, 
звертаються до інституційного арбітражу  
Арбітражного суду Барселони у Провінції 
Каталонія, для арбітражу, до арбітру або 
арбітрів якого є довіра, а також  ведення 
арбітражу відбувається відповідно до 
чинних норм. 

Дев’яте: Захист даних 
Відповідно до "Ley Органіка 15/1999" від 13 
грудня, захист персональних даних, ми 
повідомляємо, що з нагоди підписання цієї 
угоди, персональні дані підписантів, 
вносяться до два примірники, які будуть 
належати кожній зі Сторін. У будь-який час 
підписанти можуть застосувати право 
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rectification, cancellation and opposition to 
these data by writing to the data controller at 
the addresses indicated in the heading (ref. 
Personal Data). 
 
 
In witness whereof, the parties sign this 
agreement in duplicate in the place and date 
first above written. 

 

On behalf of Sant Cugat City Council 
(signature)  

On behalf of Olexandriya City Council 
(signature) 
 

доступу, виправлення, анулювання та 
заперечення до цих даних шляхом запису в 
контролер даних за адресами, вказаними в 
заголовку (див. Персональні дані). 
 
На доказ чого сторони підписують цю угоду 
в двох примірниках за місцем та датою, що 
зазначені вище. 

 
 
Від імені міської ради Сант-Кугат  
(підпис)  

Від імені Олександрійської міської ради 
(підпис) 
 

 
Схвалено рішенням Олександрійської міської ради сьомого скликання від 24 
лютого 2017 року № 227 на двадцять восьмій сесії 
 


