CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES, EL CONSORCI DEL LLUÇANÈS I
CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL PER
DESENVOLUPAR EL PROJECTE "Endurance Industry & Technology in Osona"

Vic, 7 d’octubre de 2016
REUNITS
D'una part, el senyor Miquel Arisa Coma, alcalde de l’Ajuntament de Centelles amb domicili al carrer
Nou, 19, 08540 de Centelles, amb NIF P0806600C. Nomenat alcalde en el ple celebrat el dia 13 de
juny de 2015, assistit pel secretari de l’Ajuntament de Centelles.
De l’altra part, el senyor Isaac Peraire Soler, president del Consorci del Lluçanès amb domicili al
carrer Vell, 3, 08515 Santa Creu de Jutglar, amb NIF P0800097H. Nomenat president .......
I de l'altra part, el senyor Joan Turró Vicens, conseller delegat de Creacció Agència d’Emprenedoria,
Innovació i Coneixement, SL (D’ara en endavant Creacció) amb domicili al carrer Doctor Junyent, 1,
08500 de Vic, amb NIF B65150484. Nomenat conseller delegat segons protocol notarial número 1342
atorgat pel Notari Enric Costa Pagès, en data 21 de novembre de 2011.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal i el poder suficient per formalitzar el present conveni i,
amb aquesta finalitat,
MANIFESTEN

En el marc de l’Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de
l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a
l’any 2016.

En aquesta convocatòria hi han concorregut de forma agrupada les entitats signatàries del present
conveni, conforme preveu la base 2.2 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
1.1.
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre les entitats signants per
al desenvolupament del Programa integral de foment de l’emprenedoria (Línia B) emmarcat en el
programa Catalunya Emprèn.

SEGONA – Representativitat de les parts
L’entitat Creacció 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, realitzar la
transferència a les altres entitats participants dels fons que corresponguin.

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.
QUARTA - Actuacions
Les parts declaren que les actuacions que es desenvolupen en el marc del pla de treball són les
següents:
Creacció participarà en les accions de preparació, seguiment i coordinació, en les accions de formació
i en les de tutoria.
L’Ajuntament de Centelles i el Consorci del Lluçanès participaran en les accions de preparació,
seguiment i coordinació.
Cada entitat executarà la seva part del pressupost de l’actuació, que és el següent:
CREACCIO. PRESSUPOST DE DESPESES
Preparació,
seguiment i
coordinació
Despeses personal tècnic propi

DESPESES
DIRECTES

Contractació
serveis
externs

Tutoria

26.448,00 €

17.191,20 €

17.632,00 €

De personal

Subcontractació**

Altres despeses directes relacionades amb l’acció de
formació: materials, mitjans didàctics i lloguer d’aules
DESPESES
INDIRECTES
(15% sobre
despeses
directes de
personal) *

Formació

Equips d'administració
Materials d'oficina
Despeses de publicitat i publicacions
Assegurances

COST per cada acció

2.204,00 €

2.644.80 €

3.967,20 €

2.578,68 €

20.276,80 €

32.619,20 €

19.769,88 €

COST TOTAL pla de treball

72.665,88 €

Subvenció que es proposa atorgar (80%)

58.132,71 €

Cofinançament que aporta Creacció al projecte (20%):

14.533,17 €

AJUNTAMENT DE CENTELLES. PRESSUPOST DE DESPESES
Preparació, seguiment i
coordinació
Despeses
directes

Despeses personal tècnic propi

Despeses
indirectes

Equips d'administració
Materials d'oficina
Despeses de publicitat i publicacions
Assegurances
màxim 15%

1.763,20 €

Cost total del pla de treball
Subvenció que es proposa atorgar (80%):
Cofinançament que aporta l’Ajuntament de Centelles al projecte
(20%):

264,48 €
2.027,68 €
1.622,14 €
405,54 €

CONSORCI DEL LLUÇANÈS. PRESSUPOST DE DESPESES
Preparació, seguiment i
coordinació
Despeses
directes

Despeses personal tècnic propi

Despeses
indirectes

Equips d'administració
Materials d'oficina
Despeses de publicitat i publicacions
Assegurances
màxim 15%

1.763,20 €

Cost total del pla de treball
Subvenció que es proposa atorgar (80%):
Cofinançament que aporta l’Ajuntament de Centelles al projecte
(20%):

264,48 €
2.027,68 €
1.622,14 €
405,54 €

Cada entitat executarà les accions del seu pla de treball i 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 l’endemà de la notificació de la resolució
d’atorgament i s’executaran fins al 30 de juny de 2017.
SISENA – Seguiment i avaluació
S’estableix una comissió de seguiment del conveni que estarà formada per un tècnic de cada una de
les tres entitats.
Aquesta comissió serà l’encarregada de fer el seguiment del pla de treball establert, avaluar els
resultats que es van obtenint i coordinar les diferents actuacions.
SETENA - Divergències
Les parts signants intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir. En el cas
que no sigui possible, correspondrà a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa resoldre les qüestions
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació o compliment, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

VUITENA – Resolució del conveni
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El transcurs del període de vigència
Per mutu acord de les parts
Per impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en aquest conveni
Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts
Per denúncia de qualsevol de les parts que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
La resolució denegatòria de la sol·licitud presentada al Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat

NOVENA – Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir del l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament i
s’executaran fins al 30 de juny de 2017.
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.
Per part de l’Ajuntament de Centelles:

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Josep Lluís Bergés Collado
Secretari

Per part del Consorci del Lluçanès:

Isaac Peraire Soler
President

Anna Clària Vila
Secretària

Per part de Creacció Agència d’emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL:

Joan Turró Vicens
Conseller delegat

Josep Terradellas Cirera
Secretari

