
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS
LOCALS PER DUR A TERME L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE “OCUPACIÓ INDUSTRIAL LOCAL A

OSONA 2016-2017”

Entitats que intervenen

Ajuntament  de  Centelles,  representat  per  l’alcalde,  Miquel  Arisa
Coma, assistit pel secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Ajuntament  de  Manlleu,  representat  per  l’alcalde,  Álex  Garrido
Serra, assistit per la secretària de l’Ajuntament de Manlleu.

Ajuntament de Masies de Voltregà, representat per l’alcalde, Sergi
Vilamala  Bastarras   assistit  per  la  secretària  de l’Ajuntament  de
Masies de Voltregà.

Ajuntament de Roda de Ter, representat per l’alcalde, Albert Serra
Vergara assistit per la secretària de l’Ajuntament Roda de Ter.

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, representat per l’alcalde,
Xavier Vilamala Bastarras, assistit per la secretària de l’Ajuntament
de Sant Hipòlit de Voltregà.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló, representat per l’alcade, Jordi
Fàbrega Colomer, assistit pel secretari xxxxxxx de l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló. 

Ajuntament de Vic,  representat  per  l’alcaldessa,  Anna Erra  Solà,
assistida per la secretària de l’Ajuntament de Vic.

Consell  Comarcal d’Osona, representat pel president, Joan Roca i
Tió, assistit pel secretari del Consell Comarcal d’Osona.

Consorci  de  la  Vall  del  Ges,  Orís  i  Bisaura,  representat  per  la
presidenta, Rosa Vestit Villegas, assistit pel secretari del Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès, representat
pel  president,  Isaac  Peraire  Soler,  i  assistit  per  la  secretària  del
Consorci per a la Promoció dels municipis del Lluçanès.
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Creacció  Agència  d’Emprenedoria,  Innovació  i  Coneixement,  SL,
representada  pel  president,  Josep  Arimany  Manso,  assistit  pel
secretari de Creacció (D’ara en endavant Creacció). 

Mancomunitat Intermunicipal Voluntàriala Plana, representada pel
president,  Lluís  Verdaguer  Vivet,  assistit  per  la  secretària  de  la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana.

Antecedents i motivació

Mitjançant  resolució  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de
Barcelona de data 10 de març de 2016, es va aprovar la concessió
d’un ajut a favor de l’Ajuntament de Vic pel finançament del projecte
“Ocupació  industrial  local  a  Osona”  en  el  marc  de  les  Bases
Reguladores  i  convocatòria  2016-2017  per  l’Atorgament  de
subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  de  l’Àrea  de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per
promoure l’ocupació a la indústria local. 

L’Ajuntament de Vic, en data 25 d’agost de 2016 va acordar acceptar
la  subvenció  de  l’Àrea  de Desenvolupament  Econòmic  Local  de la
Diputació  de  Barcelona  pel  desenvolupament  de  l’actuació:
“Ocupació Industria local a Osona” per import de 217.806,75 € per
executar entre 10 de març de 2016 i fins el 31 d’agost de 2017. La
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vic aprova que l’execució
de l’actuació anirà a càrrec de l’ens instrumental Creacció. 

Amb l’objectiu  de regular  la  col·laboració i  la  participació conjunta
dels seus membres en el projecte “Ocupació industrial local a Osona”
i amb la voluntat de ratificar la designació de l’entitat executora del
projecte,  les  parts  sotasignants,  de  comú  acord,  i  reconeixent-se
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el present conveni i:

ACORDEN

Primer.-   Formalitzar l’agrupació de les entitats locals signants per
dur  a  terme  l’execució  del  projecte  “Ocupació  industrial  local  a
Osona” per al període 2016-2017.

Segon.- Que les entitats locals que formen part d’aquesta agrupació
són les següents: Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Manlleu,
Ajuntament de les Masies de Voltregà, Ajuntament de Roda de Ter,
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Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Sant Pere de
Torelló, Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d’Osona, Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura, Consorci per a la promoció dels Municipis
del Lluçanès, Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana.

Tercer.-   Que les  entitats  conveniades  ratifiquen  la  designació  de
l’Ajuntament de Vic perquè actuï com a ens interlocutor i responsable
de l’acció davant la Diputació de Barcelona.

Quart.- Que  les  entitats  conveniades  ratifiquen  la  designació  de
Creacció per dur a terme la coordinació i execució del projecte així
com la justificació de l’ajut davant la Diputació de Barcelona.

Creacció, com a entitat de caràcter comarcal, i per tal de centralitzar
tota  la  gestió,  serà  responsable  de  recepcionar  el  100%  de  la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.  Els recursos que
Creacció  rebi  es  destinaran  a  la  contractació  del  personal  tècnic
coordinador del projecte, a la realització de la formació experimental,
a atorgar subvencions per estimular la contractació, a l'estudi de la
viabilitat d'una empresa d'inserció per a determinats perfils de difícil
inserció,  a  la  identificació  i  elaboració  de  fitxes  d'oficis  del  sector
industrial  de  la  comarca  pel  foment  de  vocacions  industrials  i  a
articular un programa de Mentoratge per joves.

Cinquè.- Que per tal d’assolir una publicació coordinada i conjunta de
les  bases  específiques  d’estimulació  a  la  contractació,  que  es
despleguen  de l’execució  d’aquest  conveni,  s’encomana  al  Consell
Comarcal d’Osona la publicació de les bases esmentades en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè.-  Que  les  entitats  participants  prendran  part  en  el
desenvolupament  del  projecte  “Ocupació  industrial  local  a  Osona”,
seguint les metodologies, procediments, directrius, models, terminis i
requisits  establerts  per  la  Diputació  de  Barcelona.  Així  mateix,  es
comprometen a complir les obligacions que els siguin d’aplicació per
la seva participació en aquest projecte.

Setè.-   Que  totes  les  entitats  locals  aquí  signants  faran  les
aportacions necessàries, en el tant per cent que els pertoqui i hagin
decidit  conjuntament,  fins  a  cofinançar  el  25%  del  cost  total  del
projecte. Així, la distribució serà la següent:

1. L’Ajuntament de Centelles farà l’aportació de 2.782,09 euros en
concepte  de  cofinançament  del  projecte  que  representa  el
0,95799% del total del pressupost del conjunt de l’actuació.
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2. L’Ajuntament de Manlleu farà l’aportació de 7.633,75 euros en
concepte  de  cofinançament  del  projecte  que  representa  el
2,62862% del total del pressupost del conjunt de l’actuació.

3. L’Ajuntament de Masies de Voltregà farà l’aportació de 1.194,42
euros  en  concepte  de  cofinançament  del  projecte  que
representa el 0,41129% del total del pressupost del conjunt de
l’actuació.

4. L’Ajuntament de Roda de Ter farà l’aportació de 2.310,35 euros
en concepte de cofinançament del projecte que representa el
0,79555% del total del pressupost del conjunt de l’actuació.

5. L’Ajuntament  de  Sant  Hipòlit  de  Voltregà  farà  l’aportació  de
1.294,05 euros en concepte de cofinançament del projecte que
representa el 0,44560% del total del pressupost del conjunt de
l’actuació.

6. L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló farà l’aportació de 918,18
euros  en  concepte  de  cofinançament  del  projecte  que
representa  el  0,31617%  del  total  del  pressupost  conjunt  de
l’actuació.

7. L’Ajuntament  de  Vic  farà  l’aportació  de  16.038,14  euros  en
concepte  de  cofinançament  del  projecte  que  representa  el
5,52260% del total del pressupost del conjunt de l’actuació.

8. El Consell Comarcal d’Osona farà l’aportació de 5.525,68 euros
en concepte de cofinançament del projecte que representa el
1,90272% del total del pressupost del conjunt de l’actuació.

9. El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura farà l’aportació de
7.464,68 euros en concepte de cofinançament del projecte que
representa el 2,57040% del total del pressupost del conjunt de
l’actuació.

10. El Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès
farà  l’aportació  de  2.948,13  euros  en  concepte  de
cofinançament  del  projecte  que  representa  el  1,01517%  del
total del pressupost del conjunt de l’actuació.

11. Creacció farà l’aportació de 13.829,00 euros en concepte
de cofinançament del projecte que representa el 4,76190% del
total del pressupost conjunt de l’actuació

12. La Mancomunitat Intermunicipal  Voluntària la Plana farà
l’aportació de 10.663,78 euros en concepte de cofinançament
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del  projecte  que  representa  el  3,67199%  del  total  del
pressupost del conjunt de l’actuació.

Vuitè.-  Que  cada  ens  participant  nomenarà  un  interlocutor  per
facilitar,  garantir  i  vetllar  per  l’adequada  execució  del  present
conveni. 

Novè.-  Que les  entitats  participants  es  comprometen  a  aportar  a
l’entitat beneficiària i responsable davant la Diputació de Barcelona,
la documentació justificativa de les seves despeses realitzades per
l’execució del projecte “Ocupació industrial local a Osona”. En aquest
sentit  es  comprometen  a  aportar  com  a  mínim  la  següent
documentació:

 Certificat de despeses en el que constarà: els imports bruts dels
salaris i de les càrregues socials de les persones empleades que
s’imputin  al  projecte,  detall  de  les  factures  que  s’imputin  al
projecte, data d’aprovació del pagament de les nòmines i les
factures imputades al projecte 

 Declaració  responsable  d’estar  al  corrent  de  les  obligacions
tributàries  i  de  la  seguretat  social,  de  complir  amb  les
obligacions per reintegrament de subvencions, i de no incórrer
en cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiària de la
subvenció  (Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions).

 Certificat de custòdia de la documentació.

Desè.- Que les entitats conveniades es comprometen a no sol·licitar
cap  altra  subvenció  a  cap  entitat  pública  o  privada  per  al
cofinançament de l’objecte d’aquest conveni.

Onzè.-  El present conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les
parts  en  tot  moment  exigint-se  com a  requisit  de  la  denúncia  un
termini d’un mes per a fer-la efectiva i el pagament de les quantitats
liquidades fins a la data.

Dotzè.- En el cas que una entitat renunciï a la col·laboració, la resta
d’entitats  agrupades  respondran  del  finançament  de  la  part
renunciant  amb  l’aportació  que  decideixin  conjuntament  totes  les
entitats participants.

Tretzè.- La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i les parts
sotmeten qualsevol conflicte en la interpretació o el compliment del

5



present  acord  a  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  la
província de Barcelona.

Catorzè.- La vigència del present conveni s’estableix des de la data
d’atorgament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona i
finalitzarà  en funció de la durada del  projecte “Ocupació industrial
local a Osona”.

Quinzè.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni:

- la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de
vigència.

- La desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes
objectives.

- Una disposició legal que alteri substancialment el marc normatiu
sectorial que regeix el conveni

- l’incompliment greu de les obligacions establertes a les clàusules
d’aquest conveni per qualsevol de les parts.

Vic, 30 de setembre de 2016

Signatura dels representants i fedataris de les entitats signatàries:

Miquel Arisa Coma Josep Lluís Bergés Collado
Alcalde. Ajuntament de Centelles Secretari.  Ajuntament  de
Centelles

Àlex Garrido Serra Maria Victoria Colom Canal
Alcalde. Ajuntament de Manlleu Secretària.  Ajuntament  de
Manlleu
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Sergi Vilamala Bastarras Assumpta Crosas Armengol
Alcalde. Ajuntament de Masies Secretària.  Ajuntament  de  les

Masies de
de Voltregà Voltregà

Antoni Llach Vidal Montserrat Tintó Gimbernat
Alcalde. Ajuntament de Roda de Ter Secretària.  Ajuntament
de Roda de Ter

Xavier Vilamala Bastarras Assumpta Crosas Armengol 
Alcalde. Ajuntament de Sant Hipòlit Secretària.  Ajuntament
de Sant Hipòlit Voltregà de Voltregà

Jordi Fàbrega Colomer xxxx
Alcalde. Ajuntament de Sant Secretari.  Ajuntament  de
Sant
Pere de Torelló Pere de Torelló

Anna Erra Solà Maria Pilar Lobera Calvo
Alcaldessa. Ajuntament de Vic Secretària.  Ajuntament  de
Vic

Joan Roca Tió Jaume Manau Terrés
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President. Consell Comarcal d’Osona Secretari.  Consell  Comarcal
d’Osona

Rosa Vestit Villegas Jordi Valls Aumatell
President. Consorci de la Vall del Ges, Secretari. Consorci de la Vall
del Ges,
Orís i Bisaura Orís i Bisaura

Isaac Peraire Soler Anna Clària Vila
President. Consorci per a la Promoció Secretari.  Consorci  per  a  la
Promoció
dels Municipis del Lluçanès dels Municipis del Lluçanès

Josep Arimany Manso Josep Terradellas Cirera
President. Creacció Agència Secretari. Creacció Agència
d’Emprenedoria, Innovació i d’Emprenedoria, Innovació i
Coneixement, SL Coneixement, SL

Lluís Verdaguer Vivet Laura Arqués Pous
President. Mancomunitat Intermunicipal Secretària.  Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària la Plana Voluntària la Plana
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