
Cansen Comarcal del Pallars Jussa Ajuntament de Talarn

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSA 1 L'AJUNTAMENT DE TALARN PER A LA
GESTIÓ DELS PUNT CEI (CENTRE D'EMPRESES INNOVADORES)
PALLARS JUSSÁ.

Pallars Jussa, 22 de febrer de 2013

REUNITS

D' una banda.

El senyor Joan Ubach i Isanta president del Consell Comarcal del
Pallars Jussa, en endavant Consell, titular del CEI Pallars Jussa
membre de la xarxa de Centres d'Empreses Innovadores de L1eida
depenent de la Fundació Centre Europeu d'Empreses i Innovació de
L1eida, segons conveni de data 18 de desembre de 2012.

Qui representa al Consell en virtut de les competencies que li
confereix l'article 13 del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la L1ei d'organització comarcal de
Catalunya i facultat per l'acord adoptat per la Junta de Govern del
Consell Comarcal del Pallars Jussa en sessió del dia 19 de febrer de
2013, la certificació del qual s'annexa com a document núm. 1
d'aquest Conveni.

D'altra banda.

El senyor L1uís Oliva Diaz Alcalde de l'Ajuntament de Talarn, actuant
en nom i representació de l'Ajuntament de Talarn , en endavant
Ajuntament, que el representa en virtut de les competencies que li
confereix l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la L1ei municipal i de regim local de
Catalunya i facultat per l'acord adoptat per l'Ajuntament el dia
"""""" ........de 2013 ,la certificació del qual s'annexa com a
document núm. 2 d'aquest Conveni.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient
per obligar a les seves respectives institucions i d'acord amb les
atribucions que tenen conferides.
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Ates que l'Ajuntament ha destinat diferents espais de la seu
municipal situada al carrer Pau Coll, núm. 3 de Talarn, per tal de ser
utilitzats com a seu del CEI PALLARS JUSSÁ.

Ates que el Consell disposa de I'edifici CITA - Espai d'Atenció Turística
ubicat en el terme municipal de Talarn, en el punt quilometric 90,2 de
la C-13.

Que I'edifici, proper a la presa de I'embassament de Sant Antoni,
esta situat a la falda d'un turó, i una part del mateix es traba fent un
voladís amb bones vistes de la Conca de Tremp, el Montsec i la vila
de Talarn.

Que es tracta d'un edifici de 1850 m 2 constru'it el 1993 i recentment
remodelat amb ajuts basicament del departament de Governació a
través del PUOSC i en menor mesura de I'actual departament
d'Empresa i Ocupació amb qui es va reorientar I'ús de I'edifici en 4
ambits:

Ámbit d'informació turística ubicat en la recepció, i d'organització
de trobades i esdeveniments amb una sala de reunions de 20
persones i un auditori amb capacitat per a 150 persones.

Ámbit de restauració amb incidencia en la degustació de producte
local, que esta en funcionament en regim de concessió a un jove
professional de la comarca que gestiona aquest ambit i I'espai
d'exposició i venda de producte agroalimentari que s'esta acabant
d'organitzar.

Ámbit expositiu- L'edifici compta en la banda est amb els espais
que foren la delegació de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran,
I'adequació i muse"ització deis quals es troben en fase de disseny.

Ámbit de viver d'empreses (en I'actualitat en fase de
tramitació)- on s'ubica Centre d'Empreses Innovadores CEI
Pallars Jussa. El Consell destina part de l' edifici CITA, a la creació
d'un centre per a empreses amb components innovador, sota la
denominació de Centre d'Empreses Innovadores del Pallars Jussa (en
endavant, CEI). Amb aquesta infraestructura, I'entitat vol donar
suport a aquells prajectes empresarials de nova creació a la comarca
que s'hi vulguin instal·lar diversificant I'economia i generant
ocupació.
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I. Que el Centre d'Empreses innovadores, en endavant CEI
PALLARS JUSSÁ, té com a finalitat la promoció de
I'emprenedoria, la detecció de projectes innovadors, la
incubació d'empreses i la seva consolidació, la contribució al
desenvolupament economic, empresarial i territorial de la
comarca del Pallars Jussa.

11. Que amb la voluntat de reforc;ar les seves finalitats, el CEI
Pallars Jussa pretén integrar el viver d'empreses ubicat en el
mateix municipi, concretament en el nucli de població de
Talarn i que té el els mateixos objectius.

Tant el Consell, com l'Ajuntament, estan interessats en donar suport i
oferir serveis als emprenedors des del seu respectiu ambit
competencial, motiu pel qual signen aquest conveni de col·laboració
que es regira per les següents:

CLAuSULES

Primera. Objecte del Conveni:

L'objecte del Conveni és fixar el sistema de col·laboració en el
funcionament deis dos punts CEI-Pallars Jussa ubicats al municipi de
Talarn.

Segona. Obligacions del Consell Comarcal Pallars Jussa

El Consell oferira a través deis seus serveis de promoció economica:

Assessorament en la realització del Pla d'Empresa
Assessorament jurídic en I'ambit de la creació d'empreses.
Assessorament tecnologic basic.
Canalitzar els serveis del CEEi L1eida als emprenedors allotjats al CEI
Pallars Jussa

Ve,'fjcodó de "ú, de " Im"ge m'Do"",, del CEE! "'tARtA.
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Gestió de I'aportació anual del CEEILLEIDA, i proposta de distribució.
Facilitar a totes les empreses ubicades en cadascun deis punts CEI
Pallars Jussa de I'espai auditori i sala de formació en les condicions de
preus i serveis establertes en les seves ordenances.

El Consell es responsabilitzara de la gestió integral de les
instal·lacions del centre CEI Pallars Jussa ubicat a I'edifici CITA C- 13
Km 90.2 de Talarn.
El Consell convocara la comissió que estableix la clausula tercera.

Obligacions Ajuntament de Talarn

Gestió del punt CEI Pallars Jussa situat a I'edifici de l'Ajuntament
d'acord als principis que estableix el conveni general signat entre el
Consell Comarcal i el CEEI L1eida que s'adjunta.
Facilitar a totes les empreses ubicades en cadascun deis punts CEI
Pallars Jussa deis espais de formació i presentació en les condicions
de preus i serveis establertes en les seves ordenances.

Comunicar al Consell les empreses implantades i legalment
establertes, previa verificació de la documentació que així ho
justifiqui: Alta IAE, Alta Seguretat Social o aquells que es considerin
convenients.
Participar en la comissió que estableix la clausula quarta.

Tercera. Denominació del Centre. Imatge i comunicació:

El CEI Pallars Jussa utilitzara en tots els seus centre les següents
marques:

....~..,.'....

Xarxa de Centres ~::::~ 11 • ,
d'Empreses Innovadores 'i' pa ars Jussa

Centres
d'Empreses
Innovadores

1 /;.,.~ ....

~..:•..\.....~~

"-;"
pallarsjussa

Quarta. Comissió de Seguiment:

Les parts constituiran una comissió de seguiment d'aquest conveni
que esdevindra el principal organ de direcció en la gestió del CEI.

Es constitueix una Comissió de Seguiment paritaria (Ajuntament
Consell Comarcal) que estara formada per dues persones designades
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per cadascun deis qui signen aquest conveni o qui legalment els
substitueixi, per tal de realitzar el seguiment del compliment del
present conveni i resoldre, si així s'escau, els dubtes i divergE:!ncies
que ofereixi la seva interpretació.

Es reunira, com a mínim, un cap I'any i tindra com a competencies
principals:

1. Vetllar pel compliment del conveni.
2. Aprovar i propasar les Iínies estrategiques de funcionament del

CEI Pallars Jussa
3. Aprovar i propasar el programa d'activitats formatives.
4. Elaborar, si és el cas, el Reglament de funcionament de les

reunions de la comissió.
5. Qualsevol altra funció que les parts, de mutu acord,

s'atribueixin.

Cinquena. Inici i durada:

La vigencia del present Conveni s'estendra des de la signatura del
mateix i fins al 31 de desembre de 2013 i s'anira prorrogant
automaticament any rere any lIevat que, qualsevol de les parts el
denunci'i amb un mes d'antelació a la data de finalització.

Sisena. Qüestions Litigioses:

Les qüestions en desacord que calgui dirimir, referents a la
interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i efectes que
poguessin derivar de I'aplicació del present Conveni marc, caldra que
siguin resaltes per la Comissió de Seguiment prevista en el mateix.

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest
conveni, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció
contenciós-administrativa deis jutjats i tribunals de la ciutat de L1eida.

1, en prava de conformitat i per a la deguda constancia de tot el
convingut, ambdues parts signen el present Conveni marc, en
exemplar duplicat i en tots els seus fulls, en el lIoc i data al principi
indicada.
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Sr. Joan Ubach i Isanta
President del Consell Comarcal
del Pallars Jussa
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Sr. L1uís Oliva Diaz
Alcalde de l'Ajuntament
de Talarn

Diligencia : Per fer constar que aquest document conté 6 fulls
numerats del 1 al 6, signats i segellats per aquesta Secretaria.

<------
La secretaria
Maria Gloria Farrús i Canut

----===={;-,¡¡,..--""


