CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER CONTRIBUIR A LA DINAMITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT ECONÒMICA A ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat, 10 de desembre 2015.

REUNITS
D’una part, la senyora Pilar Díaz Romero, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament
d’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, assistida pel Secretari General, el Sr. Pedro Carmona
Pérez.
D’altra part, el Sr. Jaime Marsal Coll, President de l’entitat VOLUNTARIS EN
ASSESSORIA EMPRESARIAL, en endavant VAE.
INTERVENEN
La Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa- Presidenta de l’Ajuntament d’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT, actua en nom i representació d’aquesta Corporació Local , d’acord amb la
facultat que té atribuïda per l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
El Sr. Jaime Marsal Coll en representació de l’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS PER A
L’ASSESSORIA EMPRESARIAL (VAE), entitat sense ànim de lucre, amb N.I.F
G63868186, inscrita en el Registre d’Associacions amb el número 30510 de Barcelona,
amb domicili a Barcelona, al carrer Marie Curie, 8 – 14, en virtut de les facultats
conferides pel seu nomenament com a President per l’Assemblea General Extraordinària
celebrada el dia 29 de novembre de 2011 i per l’article 21 dels estatuts de VAE.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat i representació suficient i, a aquest
efecte,

MANIFESTEN
Que VAE és una entitat sense afany de lucre, els membres de la qual són professionals,
antics empresaris i executius i també en actiu , que, en règim de voluntariat, ofereixen els
seus coneixements i experiències a entitats, persones i empreses, en el marc
empresarial, de formació i dels serveis socials.
Que l’Ajuntament ostenta competències en el desenvolupament econòmic de la ciutat i
concretament en la promoció de les activitats econòmiques i en l’àmbit de l’empresa .
Conseqüentment, desitja posar a l’abast dels agents econòmics eines que facilitin una
millor adaptació als reptes dels mercats actuals, treballant en xarxa amb organitzacions i
entitats de diversos àmbits.

Que ambdues institucions desitgen signar aquest conveni per tal d’establir acords de
col·laboració dins dels programes d’emprenedoria i empresa de l’Ajuntament, amb
l’objectiu de donar suport a les persones empresàries, autònomes i emprenedores que ho
necessitin.
Pels motius exposats anteriorment

ACORDEN
1. OBJECTE DEL CONVENI
VAE i l’Ajuntament signen aquest conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure un
servei d’acompanyament i assessorament i facilitar eines i recursos a les persones
autònomes, empresàries i emprenedores, de manera que els permeti millorar la seva
situació professional.

2. MARC DE COL·LABORACIÓ
Les parts es comprometen a articular les següents mesures per tal d’aconseguir l’objectiu
establert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Adaptació als reptes d’activitat econòmica actual.
Acomodar-se a les noves circumstàncies econòmiques i personals per superar la
incertesa i recuperar la confiança.
Consultoria estratègica.
Assessorament empresarial.
Plans d’empresa.
Anàlisi de viabilitat, llançament i assessorament d’empreses de nova creació i
acreditació.
Implantació i millora del control econòmic.
Activitats de promoció i marketing.
Millora de la gestió empresarial.
Assessorament per la concessió de tràmit de crèdits i ajudes oficials.
Internacionalització d’empreses.
VAE es compromet a atendre totes les trucades, visites i consultes de les
persones beneficiàries del programa, que hagin estat derivades per l’Ajuntament.
Donada l’extensió territorial VAE, en l’atenció a les persones beneficiàries del
programa es donarà d’acord amb la seva ubicació geogràfica. S’estableix, no
obstant, que aquest programa de col·laboració es desenvolupi en el termini
municipal d’Esplugues de Llobregat.

-

VAE farà la primera visita d’acolliment a les instal·lacions de l’Ajuntament, i les
següents on convingui en cada cas. VAE aplicarà, per cobrir les seves despeses
generals, una tarifa per serveis que s’adjunta com annex a aquest conveni.

-

VAE es compromet a donar visibilitat i fer constar la col·laboració amb el
programa en tots els mitjans de comunicació propis.

De la seva part,
-

-

L’Ajuntament farà constar com a col·laborador a VAE en tots els mitjans de
comunicació que utilitzi sobre el programa.
L’Ajuntament es compromet a derivar les persones beneficiàries que consideri poden
necessitar un serveis dels oferts per VAE.
L’Ajuntament es compromet a pagar les aportacions derivades dels serveis prestats
en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la presentació de la factura
corresponent al registre de factures de l’Ajuntament.
L’Ajuntament es compromet a incloure el logotip de VAE a tots els elements
informatius i publicitaris que elabori en suport paper, electrònic o de qualsevol tipus,
relacionats amb l’objecte d’aquest conveni.

3. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT
Els professionals de VAE que puguin participar ens els assessoraments o altres tipus de
col·laboració, no son empleats de VAE i presten els seus serveis a títol voluntari i gratuït
i, en conseqüència, no existeix relació laboral ni vincle professional de prestació
autònoma de serveis. Els assessorats seran lliures de seguir, o no, els consells que
puguin aportar els professionals de VAE i assumeixen la total i exclusiva responsabilitat
sobre totes las decisions que prenguin o puguin prendre en relació amb la matèria o
continguts de que es tracti. En conseqüència, no serà possible exigir responsabilitat de
cap mena a VAE ni als seus professionals.
4. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial qualsevol dada i
informació de caràcter personal que tractin en virtut d’aquest conveni i a complir
adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Ley Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal, en el Reial Decret Llei
1.720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin dictar
en aquesta matèria.
El desenvolupament i execució del present Conveni no comportarà l’accés per cap de les
parts a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra part.
La informació sobre els casos formalitzats per VAE que s’obliga a aportar a l’Ajuntament
en virtut d’allò previst en aquest Conveni, serà informació estadística dissociada que no
podrà associar-se a persones identificades o identificables.
En cas de què en el desenvolupament d’allò previst en el Conveni les Parts advertissin la
necessitat d’accedir a dades de caràcter personal responsabilitat de l’altra Part, hauran
necessariament de subscriure per escrit un Acord que reculli els límits i condicions en què

aquest accés es durà a terme, en els termes previstos per la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de desembre, així com adoptar quantes mesures de seguretat siguin preceptives a
efectes d’evitar l’alteració, accés o ús indegut de les dades a què cada Part tingués
accés.
5. SIGNES DISTINTIUS
L’Ajuntament podrà utilitzar únicament i exclusivament el signes distintius propietat de
VAE (en endavant, els signes distintius) amb la finalitat de la seva incorporació en els
documents, suports electrònics o webs, que d’acord amb VAE s’utilitzin a l’objecte del
present Conveni.
VAE atorga una llicència d’ús sobre els seus “signes distintius” amb la finalitat exclusiva
de la comunicació, difusió i promoció d’aquest Conveni. Aquesta llicència és exclusiva i
intransferible, per a tot el territori espanyol i per un període de temps igual a la durada del
present Conveni.

6. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Les parts es comprometen a fer revisions trimestrals o s’estableix un comitè de seguiment
del programa, representatiu a parts iguals per representants d’ambdues entitats, del qual
formaran part el Responsable de Relacions Institucionals Sr. Ramon Tubella, soci de
VAE, i la Directora del Servei d’Empresa i Ocupació o la persona o persones en qui
deleguin, que tindrà per objectiu:
-

Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.
Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i que
assegurin el compliment dels objectius del programa.
Avaluar permanentment i de forma especifica cada tancament d’exercici els resultats
obtinguts del programa.
Proposar noves actuacions i iniciatives que orientades al mateix objectiu del
programa, permetin ampliar i millorar-ne l’impacta.

7. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i finalitzarà el 31 de desembre de
2016, però es podrà prorrogar automàticament per un any i fins el 31 de desembre de
2017 si cap de les parts manifesten el contrari amb una antelació de dos mesos.

8. RESCISSIÓ DEL CONVENI
Qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni amb una antelació de dos mesos. En
aquest cas, el conveni mantindrà la vigència únicament en relació amb els projectes
d’assessorament que estiguessin en execució en el moment de produir-se la resolució.
9. JURISDICCIÓ

En tot allò no regulat i cas de plantejar-se qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest
conveni, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.

10. ARBITRATGE
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present Conveni, les parts es
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’associació
Catalana per a l’arbitratge a qui s’encarregarà la designació de l’àrbitre o àrbitres i
l’administració de l’arbitratge. L’arbitratge serà de dret i les parts s’obliguen des d’ara al
compliment de la decisió arbitral.

I per què consti i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en el lloc i
en la data assenyalats a l’encapçalament, per duplicat i a un sol efecte.

Per VAE

Jaime Marsal Coll
President

Davant meu
EL SECRETARI

Pedro Carmona Pérez

Per l’Ajuntament d’Esplugues

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa

ANNEX AL CONVENI AJUNTAMENT ESPLUGUES- VAE

APORTACIONS PER CONSULTES I ASSESORIES
1. Consultes: 30 euros /hora

2. Assessories
Per hores:
a) Fins a 15 hores (duració de l’assessoria ): 30 euros/hora.
b) Excepcionalment i degudament justificat, es podrà ampliar el nombre d’hores
d’assessoria per un còmput màxim de 10 hores i amb un preu de 20 euros/hora.

S’afegiran les despeses de quilometratge per desplaçament al municipi d’Esplugues de
Llobregat a raó de 0,25 euros/km o les despeses de transport públic amb el corresponent
comprovant.

