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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE CALELLA I L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR EN EL 
MARC DE LES POLÍTIQUES DE TEIXIT PRODUCTIU DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS 2016 DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, REFERENT A L’ACTUACIÓ EMMARCADA DINS 
DEL RECURS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) I 
DENOMINADA ‘CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES (CLSE) DE 
CANET DE MAR, CALELLA I PINEDA DE MAR, 2016. ATENCIÓ I SUPORT 
INTEGRAL A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA’. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Blanca Arbell i Brugarola.  
 
AJUNTAMENT DE CALELLA, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa, Sra. 
Montserrat Candini i Puig.  
 
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representat per la Il·lustríssima Alcaldessa 
accidental per resolució de l'alcaldia núm. 20161793, 29.07.16, Sra. Carme Aragonès 
i Flaquer. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El món local ha estat i continua sent un dels principals agents en la promoció 
econòmica del territori, malgrat el seu paper no hagi estat mai suficientment 
reconegut ni valorat. 
 
Amb independència de les competències obligatòries reconegudes per la normativa en 
cada moment, els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de 
serveis a les persones emprenedores i empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i 
excessivament condicionants per convocatòries tant en la seva finalitat com 
temporalitat. 
 
Com a conseqüència, el sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests 
serveis, basat en nombroses ocasions en el voluntarisme i una visió estrictament 
municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient i amb un 
impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en 
els models econòmics. 
 
II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la 
prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de vida 
dels seus habitants. 
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D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels 
pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses. 
 
III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el 
beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 
 
Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments que requereix d’una major dimensió i especialització. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món local, i 
per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar 
fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. És per tot això que es fa necessari 
escalar de forma més eficient la prestació de determinats serveis, cercant la 
racionalitat territorial i sent la supramunicipalitat una de les eines que ho ha de 
permetre. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar disposen de Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant, 
CLSE), que per definició presten serveis d’assessorament, formació i consolidació a les 
persones emprenedores i empreses, entre d’altres, del seu municipi. 
 
Tots tres CLSE, coneixedors de les prestacions de serveis de cada municipi estan 
interessats en que les persones emprenedores i empreses del seu municipi puguin 
rebre els serveis necessaris per satisfer i ampliar les seves necessitats.  
 
V. En el marc del Pla "Xarxa de Govern Local 2016-2019", els Ajuntaments de Canet 
de Mar, Calella, i Pineda de Mar formularan sol·licitud al Catàleg de Serveis 2016 
d'una acció conjunta denominada ‘Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) 
de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 2016. Atenció i suport integral a l’empresa i 
l’emprenedoria’, inclosa dins del programa de Polítiques de Teixit Productiu, recurs 
Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). L'ens gestor serà l’Ajuntament de 
Canet de Mar i els ens executors seran l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, essent l'objecte d'aquest conveni la regulació de les relacions que 
s'establiran entre els tres ajuntaments en la gestió, execució i justificació tècnica i 
econòmica d'aquesta subvenció. 
 

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
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PACTES 
 
PRIMER.- Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de 
Mar per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses, en el marc de 
la subvenció que se sol·licitarà a la Diputació de Barcelona per a l'actuació ‘Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de Canet de Mar, Calella i Pineda de Mar, 
2016. Atenció i suport integral a l’empresa i l’emprenedoria’. 
 
A través d'aquest conveni es vol regular el treball conjunt i consensuat per detectar 
necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per assolir una major 
eficàcia de gestió i optimització de recursos i, en conseqüència, millorar la qualitat del 
servei d'assessorament a l’emprenedoria, augmentar la viabilitat i qualitat de les 
empreses assessorades per fomentar la participació en la millora de l'economia. 
 
SEGON.- Compromisos de les parts. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella i Pineda de Mar a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Calella i Pineda de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Calella prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als CLSE 
de Canet de Mar i Pineda de Mar a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Canet de Mar i Pineda de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les 
seves actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
L’Ajuntament de Pineda de Mar prestarà els serveis del seu CLSE que no es prestin als 
CLSE de Calella i Canet de Mar a les persones emprenedores i empreses dels 
municipis de Calella i Canet de Mar i incorporarà com a àmbit territorial de les seves 
actuacions i projectes el territori d’aquests municipis. 
 
Totes les parts conveniades difondran entre els habitants i empreses del seu municipi 
les activitats del CLSE que es presten des dels CLSE de Calella, Canet de Mar i Pineda 
de Mar, respectivament, i derivaran els potencials usuaris d’aquestes activitats, 
comprometent-se a no duplicar cap dels serveis o activitats existents. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar és qui té la capacitat de decisió en relació a la 
planificació, organització i realització de tots els serveis i activitats del CLSE, sens 
detriment de les propostes o suggeriments que pugui realitzar des del CLSE de  
l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament de Pineda de Mar. 
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TERCER.- Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, un representant de cada 
entitat, que es reunirà cada vegada que sigui requerit per una de les tres entitats i, 
com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració corresponent del conveni de 
col·laboració així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès per al 
seu desenvolupament. 
 
QUART.- Aportació econòmica. Repercussió econòmica de la subvenció 
rebuda i criteris per a la justificació tècnica i econòmica. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en cas d’atorgament de subvenció, i actuant com a 
ens gestor de la subvenció, rebrà l’import de la subvenció atorgada per part de la 
Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar aportarà els percentatges del 33,33% de l’import 
atorgat anual per al finançament del CLSE de l’Ajuntament de Calella i l’Ajuntament 
de Pineda de Mar, respectivament. 
 
Aquestes quantitats podran ser ajustades, si les parts ho acorden, en funció del pla 
d’activitats del CLSE i/o de la liquidació pressupostària del mateix. 
 
Tal i com preveu l'article 17 del règim regulador del Catàleg de Serveis de l'any 2016 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019,  
 
- l’Ajuntament de Canet de Mar presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. En la documentació justificativa es 
relacionaran les despeses de cada ens executor (Ajuntament de Calella i 
Ajuntament de Pineda de Mar), certificades. 

- l'Ajuntament de Canet de Mar, com a ens gestor, adquireix el compromís de 
transferir  als ens executors (Ajuntament de Calella i Ajuntament de Pineda de 
Mar) la seva part de l'aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos 
a comptar des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

 
CINQUÈ.- Vigència. 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i té vigència fins a la data 
d’acceptació de la justificació tècnica i econòmica del projecte per part de Diputació 
de Barcelona.  
 
SISÈ.- Dades de caràcter personal i confidencialitat. 

 
Totes les parts conveniades s’obliguen, en relació a les dades o informacions de 
caràcter personal de les persones emprenedores i empreses participants en els 
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diferents serveis i activitats, a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en 
especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i 
empreses participants en els diferents serveis i activitats seran tractades 
confidencialment per les parts conveniades. 
 

SETÈ.- Resolució. 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de 

les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 
VUITÈ.- Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya així com pels articles 303 a 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
NOVÈ.- Jurisdicció. 
 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es 
podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que 
corresponguin. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en el lloc i data que tot seguit s’assenyalen. 
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