
CONVENI REGULADOR ENTRE CREACCIÓ, AJUNTAMENT DE
CENTELLES, AJUNTAMENT DE MANLLEU, AJUNTAMENT DE

RODA DE TER, CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS
MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS I FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA

BALMES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
OSONA+: JOVES PER GRANS PROJECTES

En el marc de l’ordre EMO/366/2015, de 29 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions

destinades a promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el
marc del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i es fa pública la

convocatòria per a l’any 2015.

Vic, a xxxx de xxxx de 2016

REUNITS

D’una part, el Sr. Josep Arimany Manso amb DNI número 77287780Y, com
a president de Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement,
SL amb domicili al Carrer Doctor Junyent, 1 de Vic (08500) i CIF número
B65150484 i assistit pel secretari de Creacció.

D’un altra part, el Sr.  Miquel Arisa Coma amb DNI número 77261786W,
com a Alcalde de l’Ajuntament de Centelles, amb domicili al carrer Nou, 19
de Centelles (08540) i CIF número P0806600C i assistit pel secretari de
l’Ajuntament de Centelles.

D’un altra part, el Sr. Àlex Garrido Serra amb DNI número 33945652K, com
a Alcalde de l’Ajuntament de Manlleu, amb domicili a la Plaça Fra Bernadí,
6 de Manlleu (08560) i CIF número P0811100G i assistit per la secretària
de l’Ajuntament de Manlleu.

D’un altra part, el Sr. Albert Serra Vergara amb DNI número 33950353F,
com a Alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter, amb domicili  a la Plaça
Major, 4 de Roda de Ter i CIF número P0818200H i assistit per la secretària
de l’Ajuntament de Roda de Ter.

D’un altra part, el Sr. Isaac Peraire Soler amb DNI número 77740247V, com
a President  del  Consorci  per a la Promoció dels Municipis  del  Lluçanès,
amb domicili  al  Carrer  Vell,  3  de   Santa Creu de Jutglar  (08515)  i  CIF
número  P0800097H  i  assistit  per  la  secretària  del  Consorci  per  a  la
Promoció dels municipis del Lluçanès.

D’un altra part, la Sra. Anna Erra Solà amb DNI número 33933426P, com a
presidenta  de  la  Fundació  Universitària  Balmes,  amb domicili  al  carrer
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Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (08500) i CIF número G58020124 i assistida
pel secretari de la Fundació Universitària Balmes.

Es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  i  el  poder  suficient  per
formalitzar el present conveni i, amb aquesta finalitat,

MANIFESTEN

Que l’activitat objecte del conveni, el projecte  Osona+: Joves per grans
projectes, està emmarcat en l’Ordre EMO/366/2015, de 29 d’octubre, per
la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a promoure l’emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el
marc  del  Programa de  Garantia  Juvenil  a  Catalunya,  i  es  fa  pública  la
convocatòria per a l’any 2015.

Que en aquesta convocatòria hi han concorregut de forma agrupada les
entitats  signatàries del  present conveni,  conforme preveu la base 2 de
l’esmentada Ordre, sol·licitant l’atorgament d’una subvenció destinada al
desenvolupament del pla de treball adjunt a la sol·licitud.

CLÀUSULES

PRIMERA – Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre les
entitats signants per al desenvolupament del projecte Osona+: Joves per
grans  projectes del  Programa  de  Garantia  Juvenil  en  l’àmbit  de
l’emprenedoria, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

SEGONA – Representativitat de les parts

L’entitat Creacció Agència d’Emprenedoria,  Innovació i  Coneixement,  SL
actua com a entitat promotora i exerceix la representativitat del projecte,
essent responsable com a tal de sol·licitar l’ajut i aportar la documentació
justificativa  pertinent  i  realitzar  la  transferència  a  les  altres  entitats
participants  dels  fons  que  els  corresponguin,  proporcionals  als  costos
assumits per a cada entitat. 

Totes les parts són considerades entitats beneficiàries.

TERCERA – Requisits i obligacions

Les entitats signants declaren que compleixen cadascuna d’elles, de forma
individual, els requisits i obligacions establerts a l’esmentada Ordre.
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QUARTA - Actuacions

Les parts declaren que les actuacions que es desenvoluparan en el marc
del pla de treball són les següents: 

FASE 1 – PREPARACIÓ, SEGUIMENT I COORDINACIÓ 
- Creació  d’un  grup  de  treball  amb  els  tècnics  de  les  entitats

conveniades 
- Concreció i/o visualització de les oportunitats territorials
- Disseny del programa formatiu experimental i recerca d’experts
- Selecció dels alumnes del projecte (20 alumnes)
- Selecció dels tutors
- Definició  de  la  metodologia  de  seguiment,  suport  tècnic  i

coordinació del projecte

FASE 2 - FORMACIÓ
- Acollida dels alumnes i introducció als conceptes d’emprenedoria

(25hores)
- Formació experimental tècnica i en innovació a partir de l’anàlisi

de les oportunitats del territori (50 hores)
- Formació experiencial per generar models de negoci en base a la

metodologia Lean Start-up (55 hores)
- Formació experiencial en gestió empresarial (20 hores)

FASE 3 - TUTORIES
- Desenvolupament dels projectes sorgits de la fase anterior amb

el suport de tutors experts. (200 hores)

L’entitat  promotora,  Creacció,  es  fa  responsable  de  dirigir,  executar,
contractar els experts i justificar el projecte en totes les seves fases.

La  resta  d’entitats  conveniades  participaran  en  la  Fase  1  del  projecte
destinant un tècnic a: 

- Col·laborar en el disseny del projecte
- Aportar  un  mínim  de  dues  candidatures  al  procés  de  selecció

d’alumnes 
- Fer el seguiment d’un dels projectes que sorgeixin de la formació

Els costos que assumirà cada una de les parts són els següents:

FASE 1
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a)
Despeses

de
personal

b.1) Altres
despeses
directes

b.2)
Despeses
indirectes

Creacció Agència 
d'Emprenedoria, Innovació i 
Coneixement, SL 10.000,00 € _ 1.500,00 €
Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Lluçanès 2.000,00 € 300,00 €
Fundació Universitària Balmes 2.000,00 € _ 300,00 €
Ajuntament de Roda de Ter 2.000,00 € 300,00 €
Ajuntament de Centelles 2.000,00 € 300,00 €
Ajuntament de Manlleu 2.000,00 € _ 300,00 €

TOTAL
20.000,00

€ 3.000,00 €

    TOTAL
23.000,00

€

FASE 2
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a) Despeses de

personal b.1)
Altres

despese
s

directes

b.2)
Despeses
indirectes

 

Personal
propi

Personal
docent

contracta
t 

Creacció Agència 
d'Emprenedoria, 
Innovació i Coneixement,
SL

15.000,00
€

30.000,00
€

2.500,00
€ 6.750,00 €

Consorci per a la 
Promoció dels Municipis 
del Lluçanès 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fundació Universitària 
Balmes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ajuntament de Roda de 
Ter 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ajuntament de Centelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ajuntament de Manlleu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL
15.000,00

€
30.000,00

€
2.500,00

€
6.750,00

€

    TOTAL
54.250,00

€

FASE3

T
U

T
O

R
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S

 a) Despeses
de personal

extern

b.1) Altres
despeses
directes

b.2)
Despeses
indirectes
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Creacció Agència 
d'Emprenedoria, Innovació i
Coneixement, SL 15.000,00 € _ _
Consorci per a la Promoció 
dels Municipis del Lluçanès 0,00 € _ _
Fundació Universitària 
Balmes 0,00 € _ _
Ajuntament de Roda de Ter 0,00 € _ _
Ajuntament de Centelles 0,00 € _ _
Ajuntament de Manlleu 0,00 € _ _
 0,00 € _ _

TOTAL 15.000,00 € _ _

    TOTAL 15.000,00 €

   
Total

pressupost 92.250,00 €

Cada  entitat  es  farà  càrrec  dels  compromisos  assumits  en  aquesta
subvenció.

CINQUENA – Termini d’execució

El pla de treball i les seves accions s’inicien a partir del dia 30 desembre
de 2015, i s’executaran fins al dia 30 de juny de 2016. El calendari per
fases previst és el següent:

Fase 1: Del 30 de desembre de 2015 al 29 de febrer de 2016
Fase 2: De l’1 de març de 2016 al 30 d’abril de 2016
Fase 3: De l’1 de maig de 2016 al 30 de juny de 2016

SISENA – Contractació i subcontractació

Fruit  de  la  definició  del  programa  formatiu,  es  contractaran  diferents
experts per realitzar la formació i el seguiment de les tutories. Aquestes
contractacions  estan  pressupostades  en  la  seva  totalitat  per  un  valor
màxim de 45.500 euros i es realitzaran seguint la normativa aplicable del
TRLCSP aprovat pel Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i les
instruccions internes de contractació de Creacció. 

SETENA – Seguiment i avaluació

S’estableix una comissió de seguiment del projecte que estarà formada
per un tècnic de cada una de les entitats conveniades.
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Aquesta comissió es reunirà un cop al mes i serà l’encarregada de fer el
seguiment del pla de treball  establert,  avaluar els resultats que es van
obtenint i coordinar les diferents actuacions. 

VUITENA - Divergències

Les parts signants intentaran resoldre de mutu acord les divergències que
puguin  sorgir.  En  el  cas  que  no  sigui  possible,  les  qüestions  litigioses
sorgides  en  relació  a  la  interpretació,  la  modificació,  la  resolució  i  els
efectes del present conveni les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa
administrativa, a la qual les parts se sotmeten expressament, renunciant
al  seu  propi  fur  o  privilegi  si  en  tinguessin;  concretament,  els  jutjats
competents seran els de la ciutat de Barcelona.

NOVENA – Resolució del conveni

Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:

1. La realització de l’objecte del conveni o la finalització del període de
vigència

2. Per mutu acord de les parts
3. Per  impossibilitat  sobrevinguda  per  a  desenvolupar  les  activitats

previstes en aquest conveni 
4. Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts
5. Per denúncia de qualsevol de les parts que haurà de ser comunicada

de forma fefaent.

VUITENA – Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia 30 de desembre de 2015 i serà
vigent fins al dia 30 de juny de 2016. 

L’agrupació d’entitats no es podrà dissoldre fins que hagin transcorregut el
termini de prescripció previstos en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

I  en  prova  de  conformitat  i  acceptació,  les  parts  signen  el  present
document en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
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Josep Arimany Manso Josep Terradellas Cirera
President. Creacció Agència Secretari. Creacció Agència
d’Emprenedoria, Innovació i d’Emprenedoria, Innovació i
Coneixement, SL Coneixement, SL

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

Albert Serra Vergara Montserrat Tintó Gimbernat
Alcalde. Ajuntament de Roda de Ter Secretària.  Ajuntament  de
Roda de Ter

Isaac Peraire Soler Anna Clària Vila
President. Consorci per a la Promoció Secretària. Consorci per a la
Promoció
dels Municipis del Lluçanès dels Municipis del Lluçanès
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Anna Erra Solà Josep Terradellas Cirera
Presidenta. Fundació Universitària Secretari.  Fundació
Universitària
Balmes Balmes
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