CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC JOVES EMPRESARIS DE
GIRONA I L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO PER DINAMITZAR I
DONAR SUPORT ALS JOVES EMPRESARIS DEL MUNICIPI
Platja d’Aro, 14 de gener de 2016
REUNITS
D’una part, el Sr. Joan Giraut Cot, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro, amb domicili a Mossèn Cinto Verdaguer, 4 de Castell-Platja d’Aro.
D’una altra part, el Sr.
en qualitat de president de la seu territorial de PIMEC
Girona (en endavant PIMEC Girona) amb domicili al carrer Manel Bonmatí i
Romaguera, 2, 17003 de Girona
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per la
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,

EXPOSEN
Primer.- Que l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro - S’Agaró té l’objectiu d’impulsar diverses polítiques dirigides a
dinamitzar tres eixos bàsics del municipi com són Empresa, realitzant tasques de
suport i assessorament a empresaris i nous emprenedors per tal de millorar la seva
competitivitat, fomentant la formació empresarial així com potenciar la sinèrgia de
treball entre empreses; Promoció econòmica, potenciant els sectors estratègics del
municipi com són la restauració, el comerç, els allotjaments turístics i l’oci a través de
diverses accions i activitats amb l’objectiu d’impulsar la marca Castell d’Aro, Platja
d’Aro i S’Agaró, realitzant accions de dinamització econòmica i foment de la
cooperació entre el sector públic i privat del municipi; Ocupació, foment de la creació
d’ocupació a través del Club de la Feina i altres programes específics per millorar les
competències dels ciutadans del municipi, formació i reciclatge professional.
Segon.- Que la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, d’ara endavant PIMEC, és la
patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de
Catalunya. PIMEC Joves Empresaris Girona, associació adscrita a PIMEC, és el punt
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de trobada dels joves empresaris i emprenedors de Girona i forma part de PIMEC
Joves Catalunya, amb representació a la resta de províncies que ofereix els següents
serveis als seus associats:
−

Lobby institucional: Són l’altaveu dels Joves Empresaris en qüestions com la
Llei d’emprenedoria, Finançament, Educació i formació, etc. Es traslladen les
seves propostes en l’àmbit municipal, provincial o autonòmic.

−

Contrastació el model de negoci amb un comitè d’experts: De manera gratuïta,
un comitè d’experts ajuda per obtenir noves idees i consells per millorar el
model de negoci.

−

Utilització les sales de totes les delegacions: Per fer reunions, trobades i/o
presentacions fora de l’empresa. S’ofereixen gratuïtament les sales de 14
delegacions situades per tota Catalunya.

−

Assessorament gratuït per a emprenedors/es: Suport en les fases inicials d’un
projecte i/o idea, gestació, creació i posterior creixement i consolidació de
l’empresa.

−

Portal de descomptes: Productes i serveis en condicions preferents pels socis
de PIMEC Joves empresaris:

−

Trobades de networking: S’organitzen diferents trobades (informatives, de
lobby, lúdiques ...) amb l’objectiu de crear espais on els joves emprenedors i
empresaris puguin compartir experiències, contactes i interessos.

Tercer.- Que les quotes estàndard per poder formar part de PIMEC Joves Girona són
de:
−

40 €/any en el cas que el jove empresari/emprenedor pertanyi a una empresa
ja sòcia de PIMEC.

−

60 €/any per a no socis de PIMEC.

Quart.- Que ambdues entitats tenen com a objectiu comú portar a terme accions per
dinamitzar i donar suport als joves emprenedors i empresaris de Castell-Platja d’Aro
per tot això ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració amb
els següents:

2 de 3

PACTES
Primer.- PIMEC Joves Empresaris Girona incorporarà una persona, designada per
l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, en la Comissió Executiva de PIMEC Joves Girona.
Segon.- PIMEC Joves Empresaris Girona incorporarà com a associats, a aquells
interessats que provinguin derivats de l’Àrea de Promoció Econòmica Empresa i
Ocupació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb una quota preferent de 30 € el
primer any.
Tercer.- PIMEC Joves Empresaris Girona comunicarà a l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro totes aquelles activitats de networking i/o trobades que s’organitzin adreçades al
col·lectiu de joves emprenedors per tal que en facin difusió.
Quart.- L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro informarà d’aquest conveni els joves
emprenedors i empresaris usuaris de Castell-Platja d’Aro.
Cinquè.- L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro facilitarà la utilització de determinats
espais de les seves dependències per a fer reunions, formacions i/o organització
d’esdeveniments, sempre i quan ho sol·licitin prèviament a l’Àrea de Promoció
Econòmica, Empresa i Ocupació i hi hagi disponibilitat.
Sisè.- Aquest conveni entrarà en vigència a partir de la seva signatura i es prorrogarà
anualment, llevat de la denúncia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
Setè.- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva
vigència, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits:
- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes
en aquest conveni.
- Per mutu acord de les parts signants del conveni.
Vuitè.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
Novè.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
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