CONVENI DE COL·LABORACIÓ

D'una part, la Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa de l'Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, actuant en representació de l'Ajuntament, en virtut de les
determinacions de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
règim local, amb domicili a efectes d'aquest document, a la seu de la Corporació,
Plaça Santa Magdalena, núm. 5-6, CP 08950, d'Esplugues de Llobregat,
assistida pel Secretari de la Corporació, el senyor Pedro Carmona Pérez, que
dóna fe de l’acte.
De l’altra part, el senyor
, com a President de Pimec Baix
Llobregat-l’Hospitalet i representant de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya, (a partir d'ara PIMEC), amb domicili al carrer
)
de Barcelona, i CIF número G-61512257.

MANIFESTEN
1) Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de conformitat amb el que
s’estableix a l'article 84.2. i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per
Llei Orgànica 6/2006, té competències pròpies sobre la promoció de tot tipus
d'activitat econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i
turístic i de foment de l'ocupació.
2) Que és objectiu del Servei d’Economia i Treball de l’Ajuntament de Esplugues
de Llobregat executar i donar suport a les polítiques de creació, creixement i
consolidació de les empreses del territori.
3) Que el Servei d’Economia i Treball de l’Ajuntament de Esplugues considera
oportú formalitzar una relació de col·laboració amb la patronal i el seu teixit
empresarial amb l’objectiu comú de fomentar el desenvolupament de l’activitat
econòmica local, la promoció del comerç local i la millora de l’ocupació de la
població d’Esplugues de Llobregat.
4) Que PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya és una organització
empresarial amb la condició de més representativa en l’àmbit de Catalunya que
contribueix a la promoció de l’activitat econòmica, la creació d’empreses i el seu
creixement i la generació d’ocupació de les petites i mitjanes empreses
catalanes.
5) Que PIMEC representa i defensa els interessos i els valors de la petita i mitjana
empresa i els autònoms davant de les administracions, la resta d’agents socials
i la societat en general, i contribueix activament al seu creixement i a la seva
competitivitat.

6) Que la promoció de l’activitat econòmica, la creació d’empreses i el seu
creixement i la generació d’ocupació de les petites i mitjanes empreses
catalanes, i per tant, les del municipi de Esplugues de Llobregat, figuren entre
les prioritats d’actuació de PIMEC.
7) Que hi ha una clara concurrència entre els objectius de l’Ajuntament de
Esplugues de Llobregat i els de PIMEC, la qual cosa possibilita l’establiment d’un
marc de col·laboració que es concreta en les següents clàusules del present
conveni.

Per la qual cosa, les parts compareixents,

ACORDEN
Primer.- Objecte del Conveni.
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre
l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat i PIMEC, per tal de promoure accions
de millora en el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses i autònoms
del municipi, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en la generació
d’activitat econòmica i ocupació en l’àmbit municipal.
En virtut del marc del present conveni l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat i
PIMEC podran pactar i portar a terme actuacions conjuntes que s’alineïn amb el
seu objecte.
Segon.- Forma de col·laboració.
Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions
consideren adient realitzar accions de manera conjunta a partir dels següents
eixos estratègics:
-

-

-

Programa de transformació digital en la ciutat
Establiment i regulació de la col·laboració i suport de l’Ajuntament d’
Esplugues de Llobregat a PIMEC per al desenvolupament del projecte “suport
a la empresa familiar” dirigit a assegurar la continuïtat de l’empresa familiar.
Accions de promoció i foment, entre la població activa, de la cultura de la
formació al llarg de la vida, amb desenvolupament d’accions especifiques
segons necessitats dels diferents col·lectius (treballadors i treballadores i
empresaris).
Accions d'intercanvi d'informació quantitativa i qualitativa, així com també de
difusió de les accions comunes que es realitzen.
Impuls d'accions de sensibilització al servei de les empreses, entitats i
institucions, orientat a la promoció dels valors socials com els de protecció i
desenvolupament dels col·lectius més desfavorits.

Tercer.- Forma d’execució del compromís col·laboració.
PIMEC es compromet a :
-

-

-

-

Facilitar a l’ajuntament tota la informació referent al desenvolupament de les
activitats i projectes empresarial de l’entitat, així com fomentar i col·laborar en
les activitats que conjuntament ajudin a fomentar, professionalitzar i digitalitzar
l’activitat econòmica del teixit empresarial de la ciutat.
Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en
matèria relacionada amb l’objecte del present conveni, li sol·liciti l’Ajuntament
de Esplugues de Llobregat.
Fer difusió de les actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Esplugues de
Llobregat i fer partícip l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat en aquells
actes públics d’especial rellevància en matèries relacionades amb l’objecte del
conveni.
Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que
s’elabori per les accions recollides en aquest conveni de col·laboració, el
logotip municipal, d’acord amb la normativa municipal d’imatge corporativa.

L’Ajuntament es compromet a:
-

-

-

Facilitar a PIMEC tota la informació referent al desenvolupament de les
activitats i projectes empresarials del municipi, així com fomentar i col·laborar
en les activitats que conjuntament ajudin a fomentar, professionalitzar i
digitalitzar l’activitat econòmica del teixit empresarial de la ciutat.
Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en
matèria relacionada amb l’objecte del present conveni, li sol·liciti PIMEC.
Fer difusió de les actuacions que porta a terme PIMEC i col·laborar en aquells
actes públics d’especial rellevància en matèries relacionades amb l’objecte del
conveni.
Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que
s’elabori per les accions recollides en aquest conveni de col·laboració, el
logotip de l’entitat.

L’Ajuntament de Esplugues de Llobregat i PIMEC es comprometen a fer difusió
d’aquest conveni a través de mitjans de comunicació, comunicats i xarxes
socials.
En les actuacions concretes derivades del present conveni PIMEC farà esment
del suport de l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat en tota la documentació
generada pels elements informatius i de difusió de les actuacions que es portin
a terme a l’empara d’aquests acords mitjançant la inclusió del logotip de
l’Ajuntament de Esplugues de Llobregat segons format reglamentàriament
aprovat o el manual d’estil.

Quart- Vigència i del conveni.
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una
vigència de dos anys a partir d’aquesta data.
La vigència del conveni només es pot prorrogar de forma expressa, per acord
d’ambdues parts adoptat abans de la finalització del seu termini.
Cinquè.- Disposicions generals
1. Marc competencial
Aquest conveni s’emmarca en l’àmbit de les competències de l’Ajuntament en
matèria de promoció de tot tipus d'activitat econòmiques i de foment de l'ocupació
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 84.2. i) de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006; a l’article 25.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local; i Llei 18/2017, d’i
d’agost de comerç, serveis i fires.
2. Règim jurídic
El present conveni té naturalesa privada i el seu règim jurídic està determinat en
les següents disposicions normatives:
-

-

-

Disposicions del propi conveni.
Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i les
disposicions que resultin aplicables del seu reglament de
desenvolupament.
Normativa sobre subvencions establerta en el Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s‘aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Resta de la normativa de dret administratiu, tant comunitari, com
estatal, autonòmic o local que resulti d’aplicació.

3. Comissió de seguiment
Es crea una comissió mixta de seguiment d'aquest conveni, integrada per un
President i dos vocals, amb la finalitat d'aconseguir una col·laboració més fluïda
i estreta que doni compliment als interessos d'ambdues parts.
Actuarà com a Presidenta la 3a Tinent d’Alcaldia d’Economia i Treball. Com a
vocals actuaran el Delegat Territorial de Pimec Baix Llobregat i la Directora del
Servei d’Economia i Treball de l’Ajuntament.

Serà funció d'aquesta comissió qualsevol qüestió que es susciti en interpretació
i/o execució del present conveni.
4. Interpretació i modificació del conveni:
La interpretació de les clàusules del conveni es realitzarà, preferentment, de
forma consensuada entre les parts. No obstant, l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat es reserva les facultats d’interpretació que es derivin de l’aplicació de
la legislació vigent.
La modificació dels termes d’aquest conveni requerirà l’acord exprés i previ de
les parts.
5. Principis ètics i regles de conducta
De conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles
de conducta als quals han d’adequar l’activitat de col·laboració:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La transparència de les activitats finançades mitjançant les aportacions
econòmiques procedents de patrocini.
d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents a
infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi
de conducta.
e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o
sobre personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents,
per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament
la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per
qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure
d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant
qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en
l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o
lloc de treball.
f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat
pressupostària i a les finalitats per a les quals han estat previstos.
g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.
h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic,
sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
i) El compromís general i directe per la qualitat de les activitats o serveis que
presti i el compliment dels drets de les persones usuàries o destinatàries de les
seves activitats.
j) La bona fe.

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o
personal al servei de l’administració pública o dels seus ens dependents, per raó
del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.
l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de
manera deshonesta.
m) El compromís de proporcionar informació actualitzada, fidel i no enganyosa
en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada
posteriorment.
n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.
6. Protecció de dades
Les parts es comprometen a complir totes les prescripcions de protecció de
dades personals que segons el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades Personals i garantia dels drets digitals o norma que la substitueixi; així
com la resta de disposicions reguladores de la matèria que resultin d’aplicació.
7. Extinció i resolució
Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el
seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat
expressament la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna
de les parts.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà requerir de la part incomplidora el
compliment en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es
considerin no complerts. D’aquest requeriment es donarà trasllat a la persona
que presideix la comissió mixta de seguiment i control.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la
part que el va dirigir notificarà a la part incomplidora la concurrència de la causa
de resolució i se entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta
causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats.

d) Per la modificació substancial en les circumstàncies que van donar lloc a la
subscripció d’aquest conveni. En aquest cas, qualsevol de les dues parts podrà
instar la resolució del conveni, prèvia comunicació a l’altra part amb una antelació
mínima de dos mesos, respecte de la data de venciment.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en el present
Conveni i a la normativa que resulti d’aplicació.
8. Relació amb altres convenis
El present conveni és independent del qualsevol conveni de col·laboració
posterior que es pugui subscriure.
9. Transparència.
El conveni subscrit serà incorporat als Portals de Transparència de les parts en
aplicació del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la informació pública i Bon Govern i la resta de normativa de
desenvolupament de la mateixa.
10. Jurisdicció.
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se del present
conveni, les parts, esgotant totes les vies possibles de conciliació a fi d’arribar a
un acord amistós extrajudicial se sotmeten expressament a la jurisdicció dels
Tribunals que resultin competents en l’àmbit territorial del municipi d’Esplugues
de Llobregat.
I en prova de conformitat, les parts firmen aquest document.
Pilar Díaz Romero

Joan Soler Moll

L’Alcaldessa

PIMEC

Pedro Carmona Pérez

Secretari

