
 
 

 

 

 
 
CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT DE GIRONA  I  LA CÀTEDRA DE 
JOVES EMPRENEDORS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA  
 
 
 

I N T E R V E N E N 
 

L’Ajuntament  de  Girona,  representat  en  aquest  acte  per  la  regidora  delegada  de 
Promoció  Econòmica, Desenvolupament  Local  i  Turisme,  Sra. Glòria  Planas  i  Yanes, 
facultada per delegació de competències per Decret d’Alcaldia número 2016003890  i 
assistida pel secretari de la corporació, Sr. Jose Ignacio Araujo Gómez.  
 
La Universitat de Girona, representada en aquest acte pel Doctor Sergi Bonet i Marrull, 
Rector Magnífic de  la Universitat de Girona (UdG), que actua en nom  i representació 
d’aquesta Universitat, en virtut del Decret 259/2013, de 3 de desembre  (DOGC núm. 
6516  de  5  de  desembre  de  2013),  de  nomenament  del  rector  de  la Universitat  de 
Girona i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la 
Universitat  de Girona,  aprovats  per  acord GOV/94/2011  de  7  de  juny  (DOGC  núm. 
5879 de 9 de  juny de 2011), amb domicili als efectes d’aquest  contracte a  la Pl.  St. 
Domènec 9, 17004 Girona. 
 
Dóna  fe  de  l’acte  el  Secretari  General  de  la  Corporació,  el  Sr.  Jose  Ignacio  Araujo 
Gómez, en la seva condició de fedatari públic municipal. 
 

Totes  les parts  intervenen en virtut dels  seus  respectius càrrecs  i en  l’exercici de  les 
facultats  que  tenen  conferides  per  poder  convenir  i  obligar‐se  en  nom  de  les 
organitzacions  que  representen  i  en  virtut  del  nomenament  exprés,  es  reconeixen 
mútua  i  recíprocament  la  capacitat  legal  necessària  per  a  la  formalització  d’aquest 
conveni de col∙laboració. 
 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
L’Ajuntament  de  Girona  promou  i  fomenta  a  través  del  servei  municipal  Girona 
Emprèn  iniciatives de  suport  a  l’emprenedoria per  a potenciar els beneficis  socials  i 
econòmics inherents a la mateixa com són la generació de nova activitat econòmica, la 
creació directa  i  indirecta de  llocs de treball  i  la modernització de  l’economia del país 
com a conseqüència del relleu empresarial. 
 
Amb  aquesta  finalitat,  el  servei  Girona  Emprèn  ofereix  informació,  orientació  i 
assessorament  per  a  la  creació  i  consolidació  d’empreses,  i  organitza  accions  de 
sensibilització de l’esperit emprenedor i de capacitació en competències empresarials.  
 
 



 
 

 

 

La Universitat de Girona és una  institució dedicada a  la  formació universitària  i a  la 
recerca,  i entre els seus fins hi ha el de participar en el progrés  i el desenvolupament 
de  la  societat.  A  través  de  la  Càtedra  de  Joves  Emprenedors  dóna  suport  a  les 
iniciatives  emprenedores  i  a  la  generació  de  nous  projectes  empresarials  a  les 
comarques gironines. 
 
Per  mitjà  de l’organització  de  diverses  activitats  i  programes  relacionats  amb 
l’emprenedoria  i  la  creació  d’empreses,  la  Càtedra  de  Joves  Emprenedors  vol 
contribuir  a  alimentar  el  talent,  estimular  el  lideratge  i  oferir  entrenament  i 
oportunitats als joves estudiants amb esperit emprenedor. 
 
L’Ajuntament de Girona és entitat membre del Consell Assessor de la Càtedra de Joves 
Emprenedors, i amb el present conveni s’amplia la seva participació en la finalitat de la 
Càtedra de fomentar l’emprenedoria, objectiu que comparteix, i que es tradueix en els 
acords que segueixen. 
 
Que les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni de col∙laboració i de comú acord, i es reconeixen plena capacitat per aquest 
acte, el formalitzen amb els següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.‐ Objecte del conveni 
L’objectiu d’aquest conveni és regular la col∙laboració entre l’Ajuntament de Girona, a 
través del servei Girona Emprèn adscrit a la secció d’Innovació i Promoció Empresarial, 
i  la Càtedra  de  Joves  Emprenedors  de  la Universitat  de Girona  per  tal  de  fomentar 
l’esperit emprenedor i la creació d’empreses innovadores i competitives. 
 
Segon.‐ Obligacions de les parts 
Per tal de donar compliment a l’objecte del conveni les parts s’obliguen a: 
 

Per part de l’Ajuntament de Girona:  
‐ Informar, orientar i assessorar a estudiants i ex‐estudiants  de la Universitat de 

Girona amb una  idea de negoci per a desenvolupar que siguin derivats per  la 
Càtedra de Joves Emprenedors al servei Girona Emprèn.  

 
Per part de la Càtedra de Joves Emprenedors 
‐ Donar  a  conèixer  al  col∙lectiu  d’universitaris  emprenedors  el  servei  Girona 

Emprèn i les accions que s’hi duen a terme per fomentar la creació d’empreses 
al territori.  

 
Ambdues parts s’informaran mútuament de les activitats que realitzin amb la finalitat 
de fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses, per tal que hi puguin  
 
 



 
 

 

 

participar  totes  les  persones  que  tinguin  inquietuds  emprenedores  provinents, 
preferentment tot i que no de manera excloent, del món universitari.  

 
Tercer.‐ Coordinació de la col∙laboració  
Els  termes  i  execució  d’aquesta  col∙laboració  serà  coordinada  per  Laura  Vall‐llosera 
Casanovas, directora de  la Càtedra de  Joves Emprenedors de  la UdG,  i Susana Ferrer 
Castro, cap de secció d’Innovació i Promoció Empresarial. 
 
Quart.‐ Difusió  
Cadascuna  de  les  parts  podrà  difondre  els  resultats  obtinguts  en  el marc  d’aquest 
conveni en els mitjans propis  i/o aliens que consideri oportú, amb  l’objectiu de posar 
de manifest  la coordinació entre entitats  i difondre els projectes resultants d’aquesta 
col∙laboració. 
 
Cinquè.‐ Vigència  
Aquest conveni entra en vigor  la data de  la seva signatura  i la seva durada s’estableix 
fins a 31 de desembre de 2017. Es renovarà tàcitament per anys naturals a excepció de 
denúncia expressa per qualsevol de  les parts  formalitzada per escrit amb  trenta  (30) 
dies  d’antelació  respecte  a  la  data de  finalització  del  conveni  o  de  qualsevol  de  les 
seves respectives pròrrogues. 
 
Sisè.‐ Modificació  
Aquest conveni el podran revisar  les parts en qualsevol moment, de conformitat amb 
les modificacions substancials que es produeixin en l’objecte del citat conveni, o de les 
situacions  sobrevingudes  que  puguin  modificar  i  alterar  les  formes  jurídiques  i/o 
capacitat de les parts. 
 
Setè.‐ Causes resolució 
El present  conveni es podrà  resoldre anticipadament quan  incorrin en alguna de  les 
següents causes: 
 

‐ En qualsevol moment, per mutu acord de les parts 
‐ Prèvia denúncia del Conveni per qualsevol de  les parts,  i comunicada a  l’altra 

part amb una antelació mínima de trenta  (30) dies, basada en  l’incompliment 
d’alguna de les obligacions assumides en virtut del present document. 

 
Vuitè ‐ Protecció de dades 
El  servei  municipal  Girona  Emprèn  responsable  de  dur  a  terme  les  obligacions 
recollides  en  aquest  conveni  es  finança  amb  fons  propis  municipals  i  ajuts  i 
subvencions, motiu pel qual pot ser necessari recollir dades de caràcter personal per 
tal de  justificar  les dades de  les persones participants en aquests accions en cas que 
fossin subvencionades per una entitat diferent de l’Ajuntament de Girona.  
 
 
 
 



 
 

 

 

Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal que li siguin cedides 
en el marc del present conveni de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica  
 
/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant, 
LOPD)  i  del  Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de  desembre,  per  al  qual  s’aprova  el 
reglament de la Llei mencionada. 
 
Així mateix,  les parts es comprometen a mantenir  la confidencialitat de  les dades  i  la 
informació  a  les  que mútuament  tinguin  accés,  així  com  a  tractar  les  citades  dades 
únicament conforme estableixin ambdues parts,  i a no utilitzar‐les amb una  finalitat 
diferent a la del present conveni.  
 
Novè.‐ Interpretació 
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin 
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni.  En cas que això no sigui possible, les 
parts conveniades sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el 
compliment d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, signen aquest Conveni, 
 
 
 
 
 
 
 

   

Glòria Plana i Yanes 
Regidora delegada de Promoció 
Econòmica, Desenvolupament Local i 
Turisme 
Ajuntament de Girona 
P.D. de signatura segons decret  
núm. 2016003890 de data 18 de març de 2016. 

  Sergi Bonet i Marull 
Rector de la UdG 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Dono fe, 
Jose Ignacio Araujo Gómez  
El Secretari 
Ajuntament de Girona 
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