
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CENTRE EUROPEU D’EMPRESES I 

INNOVACIÓ DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE ... 

 

REUNITS 

D’una part, l’Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, president de la Fundació Centre Europeu d’Empreses 

i Innovació de Lleida, en endavant CEEILleida, amb domicili Complex de La Caparrella, 97, de 

Lleida, i amb CIF número G25574260, en nom i representació de la mateixa, de conformitat amb 

l’article de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb 

l’article 90.3 del 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,  

 

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. ..., amb càrrec d’alcalde actuant en nom i representació de l’Ajuntament 

de ..., amb domicili al carrer ...,  i amb CIF ....  

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present 

conveni, i  

EXPOSEN 

1. Que el Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida, en endavant CEEILleida, té com 

a finalitat fundacional l’assessorament i l’oferta de serveis integrals a emprenedors 

innovadors i agents locals de les terres de Lleida.  

2. Que amb la voluntat de reforçar les seves finalitats fundacionals, el CEEILleida està en 

procés d’integració amb el Patronat de Promoció Econòmica, el qual té per objecte la 

promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, empresarial i 

territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida.  

3. Que l’Ajuntament de ... destinarà l’immoble Centre d’Empreses Innovadores de ... situat 

a ...., a la creació d’un centre per a empreses amb components innovadors. Amb aquesta 

infraestructura municipal, l’entitat vol donar suport a aquells projectes empresarials de 

nova creació que es vulguin instal·lar al seu municipi diversificant l’economia i generant 

ocupació. 



Tant l’Ajuntament ... com el CEEILleida, estan interessats en donar suport i oferir serveis 

avançats pel CEI, motiu pel qual  signen aquest conveni de col·laboració que es regirà per les 

següents:  

CLÀUSULES 

Primera. Objecte del Conveni 

L’objecte del Conveni es fixar el sistema de col·laboració en el funcionament del CEI de ... 

 

Segona. Aportacions  

El CEEILleida es compromet a col·laborar en el funcionament del CEI segons la pròpia operativa 

de la Fundació, amb la diligència d’un bon empresari i sota la supervisió de la comissió de 

seguiment, oferint serveis a demanda dels emprenedors de les següents àrees:  

 Assessorament en la realització del Pla d’Empresa  

 Assessorament estratègic 

 Recerca de recursos financers  

 Assessorament en l’àmbit de la Qualitat  

 Assessorament en màrqueting  

 Assessorament Tecnològic bàsic (definició de projectes, cerca de proveïdors tecnològics, 

polítiques de protecció industrial) 

 Ús, segons normativa, de la imatge corporativa del CEEILleida 

El CEEILleida solament abonarà les despeses de formació, seminaris o jornades, publicitat, 

assistència a fires o d’altres activitats que determini la comissió de seguiment prevista en la 

clàusula quarta, en una quantitat de fins a 3.000,00 euros l’any, sempre que les seves 

disponibilitats pressupostàries ho permetin.  

L’Ajuntament de ... es responsabilitzarà de la gestió integral de les instal·lacions del centre.  

 

Tercera. Denominació del Centre. Imatge i comunicació 

El CEEILleida autoritza a l’Ajuntament de ... a utilitzar les següents marques:  

 

 



Quarta. Comissió de Seguiment 

Les parts constituiran una comissió de seguiment d’aquest conveni que esdevindrà el principal 

òrgan de direcció en la gestió del CEI.  

La comissió se seguiment estarà formada per:   

 L’alcalde o persona en qui delegui, que tindrà vot de qualitat en cas d’empat.  

 Un tècnic de l’entitat nomenat per la Corporació.  

 Dues persones designades pel President del Consell Directiu del CEEILleida.  

La comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, un cop l’any i tindrà com a competències 

principals:  

1. Vetllar pel compliment del conveni 

2. Aprovar i proposar les línies estratègiques de funcionament del CEI, així com els requisits 

i condicions d’accés 

3. Aprovar i proposar el programa d’activitats formatives, seminaris, jornades, publicitat, 

assistència a fires o d’altres activitats divulgatives 

4. Elaborar, si és el cas, el Reglament de funcionament de les reunions de la comissió 

5. Decidir a quines activitats es destinen concretament les quantitats reflectides en la 

clàusula segona 

6. Qualsevol altra funció que les parts, de mutu acord, s’atribueixin 

 

Cinquena. Inici i durada 

La vigència del present Conveni s’estendrà des la signatura del mateix i fins al 31 de desembre 

de 2012 i s’anirà prorrogant automàticament any rere any llevat que, qualsevol de les parts el 

denunciï amb un mes d’antelació a la data de finalització. 

 

Sisena. Qüestions Litigioses 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució 

i efectes que poguessin derivar de l’aplicació del present Conveni marc, caldrà que siguin 

resoltes per la Comissió Mixta de Seguiment prevista en el mateix.  

Si no s’arriba a un acord per dirimir les diferències d’interpretació i execució del conveni, les 

parts se sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals competents.  



Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i es 

sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, pel coneixement i per a la decisió de les qüestions que 

poguessin esdevenir del present conveni.  

 

I, en prova de conformitat i per a la deguda constància de tot el convingut, ambdues parts signen 

el present conveni marc, en exemplar duplicat i en tots els seus fulls.  

 

Signat,  

 

 

 

Il·lm. Sr. Joan Talarn                                                                             Il·lm. Sr.  

President de la Fundació CEEILleida                                                 Alcalde de ... 

 

 

 

 

 

 

 


