CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE ASSESSORIES I/O GESTORIES DEL MUNICIPI I
L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA
CASTELL
D’ARO PEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL
A EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS
RENEDORS ESTABLERTS AL MUNICIPI QUE HAGIN EXHAURIT EL
SERVEI D’ASSESSORAMENT GRATUÏT
GRATUÏT QUE REALITZA L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Platja d’Aro, 20 de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, el Sr/Sra
en qualitat de representant de l’empresa
carrer
, nº de Platja d’Aro.

amb domicili al

D’una altra part, el Sr. Joan Giraut Cot, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de CastellCastell
Platja d’Aro, amb domicili a Mossèn Cinto Verdaguer, 4 de Castell-Platja
Platja d’Aro.
Actuen en l’exercici de les competències
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
arts 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’Ajuntament de Castell-Platja
Castell
d’Aro manifesta el seu interès
in
en donar
continuïtat
ontinuïtat al servei de recolzament i assessorament a les empreses que ho necessitin i als
nous emprenedors que es vulguin establir al municipi fomentant així les sinèrgies entre el
sector públic i el sector privat.
Segon.- Que l’assessoria
s’adhereix voluntariament a aquest conveni marc amb
l’objectiu de seguir donant assessorament i recolzament a empreses i nous emprenedors
que vinguin derivats de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja
Caste
d’Aro. El preu d’aquest servei és lliure si bé pel present conveni marc s’estableix que durant
el primer any s’ha d’aplicar un 10% de descompte en els serveis d’assessorament laboral,
fiscal i comptable.
Tercer.- Que aquest descompte serà aplicable a les persones que vinguin derivades de
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament després d’haver exhaurit el servei de dotze
hores gratuïtes d’assessorament i recolzament d’empreses i nous emprenedors que
realitza l’ajuntament.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest
conveni marc de col·laboració
ió amb subjecció als següents:
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PACTES
Primer.- Que les assessories i gestories adherides al conveni marc oferiran assessorament i
recolzament a empreses i nous emprenedors derivats de l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Castell-Platja
Platja d’Aro.
El preu del seu servei el marcarà la pròpia
pròp assessoria però s’hi aplicarà durant el primer any
un 10% de descompte en l’àmbit d’assessorament laboral, fiscal i comptable.
A part dels descomptes
ptes en aquests serveis generals,
generals, l’assessoria pot oferir la carta de
serveis que consideri oportuna.
Segon.- Que l’Ajuntament derivarà les persones que hauran exhaurit el servei gratuït que
es dona des de l’Àrea de Promoció Econòmica,
E
quan aquestes necessitin
tin continuar amb un
assessorament personalitzat o vulguin contractar els serveis d’una gestoria-assessoria.
gestoria
Tercer.- Aquest conveni marc entrarà en vigència a partir del dia 2 de gener de 2016 i serà
prorrogable cada any.
Quart- El present conveni marc 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.
Cinquè.- Aquest conveni marc podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
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