
              
 
 
                               
   
       

 

4art. CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PREMI A 
PROJECTES  EMPRESARIALS – BAGES. 
 
 

ACORDS 

 

- PRIMER. OBJECTIU: 

L’objectiu del present conveni de col·laboració és el d’incentivar qualsevol tipus de pro-
jecte empresarial que aporti la suficient entitat  per a ser reconegut, potenciat, finançat 
i, si cal, acompanyat,  per al desenvolupament de la seva activitat. 

- ENTITATS COL.LABORADORES: 

Les entitats signants del present conveni són: CAIXABANK, SA, AJUNTAMENT DE MAN-
RESA (Cedem) , l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI-
GEST!, la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES i la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CA-
TALUNYA . 

 
- SEGON. DOTACIÓ ECONÒMICA: 

S’estableixen dues línies de dotació de premis:  

• Premi per a projectes amb activitat iniciada. 

• Premi per a projectes sense activitat iniciada. 

 
Les dotacions dels premis, es relacionen tot seguit: 

 
A) Per a projectes amb activitat iniciada: 

 
• Premi al projecte guanyador: 5.000,00 Euros en metàl·lic, dotat per CAIXABANK, 

SA. 

• Premis complementaris al projecte guanyador:  

- 1 beca de 1.500,00 Euros en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de 
l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus 
Manresa de la UVIC-UCC. (dotat per la FUB) .   

- 1.000,00 Euros en metàl·lic, dotat per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATA-
LUNYA. Centre Gestor 330003,Pospre G/221102/G. 



 

 
B) Per a projectes sense activitat iniciada: 

 
• Premi al projecte guanyador: 2.000,00 Euros (dotat per CAIXABANK, SA) 

• Premis complementaris al projecte guanyador:  

- 1 beca de 1.500,00 Euros en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de 
l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus 
de Manresa de la UVIC-UCC. (dotat per la FUB). 

Els premis consistiran en l’entrega,  als projectes empresarials guanyadors, dels premis 
relacionats anteriorment. Els projectes  guanyadors  seran  els  que obtinguin la  pun-
tuació més elevada; en cas d’empat o altra casuística, el jurat determinarà la manera 
d’actuar. 

 
Els projectes finalistes de cada línia, podran fer la presentació del seu projecte en l’acte 
d’entrega dels premis, en les condicions establertes en el mateix,  quant a la durada i als 
mitjans a utilitzar. 

 
- TERCER. BENEFICIS ADDICIONALS: 

 
De tots els projectes presentats, tant iniciats com no iniciats,  que obtinguin  una pun-
tuació final mínima de 60 punts, CAIXABANK es compromet a estudiar la possibilitat de 
finançar-los, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el 
projecte. 

Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d’assolir un mínim del 
50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables. 

Els conceptes a avaluar i la seva puntuació, es determinen més endavant.                                                                  

- QUART. PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTATS:  

 
 Es podran  presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com  en funcionament, 
i a establir o establerts a la comarca del Bages.  La seva titularitat podrà ser tant de 
persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques. 

 
- CINQUÈ . AVALUACIÓ: 

 
 Els projectes presentats seran  avaluats per un tribunal format per les entitats partici-
pants : CAIXABANK, SA – GEST! – CEDEM – FUB – UPC. 



              
 
 
                               
   
       

 

 
L’avaluació  es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per 
les entitats organitzadores, han d’arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser 
acreditat com a projecte finançable. 

 
- A) CONCEPTES A AVALUAR: 

 
• Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts 

• Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts 

• Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts 

 
La puntuació  final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions 
presentades per  les cinc entitats avaluadores. 

 
- B) DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DELS PROJECTES PARTICI-

PANTS: 

 
La documentació base que els projectes hauran de presentar, sense descartar que es 
pugui demanar altra documentació i/o informació que es consideri necessària, serà la 
següent: 

• Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament 

• Balanç i compte d’explotació real/provisional dels exercicis que es considerin  
adients 

• Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF 

• Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació  
aportada. 

• E-mail i telèfons de la persona/es titular/s del projecte. 

• Altra documentació que CAIXABANK, SA  consideri  necessària. 

                                                                                                                                                       

- C) PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ : 

 
Els documents requerits, es podran presentar  a través de qualsevol de les dues vies 
següents: 



 

 
• Enviant un e-mail a : 0295@caixabank.com , adjuntant-hi la documentació sol·li-

citada. 

• Personalment,  a través de qualsevol oficina de CAIXABANK, SA, radicada al Bages. 

 
CAIXABANK, SA es compromet a facilitar tota la documentació aportada per a cada pro-
jecte a GEST! , al CEDEM, a la FUB  i a la UPC  per al seu anàlisi i avaluació. 

 
- SISÈ.  ALTRES BENEFICIS: 

Gest!, CEDEM, la FUB , i la UPC , es comprometen a assessorar i/o acompanyar els pro-
jectes que es considerin viables, per tal de fomentar l’esperit emprenedor i generar nous 
llocs de treball. 

L’Ajuntament de Manresa realitzarà aquest assessorament a través de personal propi i 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 422.1.143.00 i 422.1.160.00 del pressupost 
municipal vigent. 

- SETÈ. PUBLICITAT:   

Amb la finalitat de complir amb l’objectiu establert, tot el procés d’aquesta convocatòria 
haurà de tenir el màxim ressò possible a través dels mitjans locals i comarcals de comu-
nicació. 

 
També l’entrega dels  premis es farà en un acte destinat a l’efecte, amb la presentació i 
divulgació  dels   premis  guanyadors,  i d’aquells altres projectes que les entitats orga-
nitzadores creguin convenient. Aquest acte tindrà entitat pròpia dins la setmana de 
l’emprenedoria. 

GEST! s’encarregarà de tot el tema publicitari i de l’organització de l’acte d’entrega del 
premi, amb el vist i plau de les altres entitats signants del present conveni. Les despeses 
ocasionades i derivades de la publicitat de la convocatòria i de l’acte de presentació  del 
projecte guanyador, aniran a càrrec de GEST!, una vegada obtingut el seu vistiplau. 

L’Ajuntament de Manresa-Cedem, es compromet a facilitar la utilització dels locals de 
gestió municipal que calguin per a portar a terme les activitats derivades d’aquest con-
veni. 

- VUITÈ. ÚS DE LA IMATGE 

En tots aquells casos en què com a conseqüència i en aplicació dels acords establerts al 
present conveni, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de les 
altres, haurà de demanar-los autorització prèvia, en el cas de la UPC, al Servei de Comu-
nicació, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualse-
vol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 



              
 
 
                               
   
       

 

A l’autorització que en tot cas s’haurà d’atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos per 
als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la 
vigència del present conveni. 
 
No obstant això, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives hagi de tenir 
caràcter lucratiu per a l’entitat sol·licitant, s’haurà de formalitzar el corresponent con-
tracte de llicència de marca. 
 

- NOVÈ. CONFIDENCIALITAT: 

Les parts intervinents es comprometen al compliment de tota la normativa relativa a la 
Protecció de dades regulada en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Regla-
ment general de protecció de dades), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a tota la resta de normativa 
que la desenvolupa o qualsevol altre reglamentació complementària vigent.  
 

- Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la infor-
mació que subministra l’altra part durant la vigència d’aquest conveni 
 

Les entitats sota signants es sotmeten i obliguen a atorgar la total confidencialitat en 
referència a tota la documentació, anàlisi, i informació obtinguda a través de la docu-
mentació i informació aportada pels projectes presentats. 

 
- DESÈ. TIMING:       

• Signatura del conveni i presentació de la campanya:  Febrer 2020 

• Durada de la campanya:  De febrer a març 2020 

• Avaluació: De l’1 al 30 d’Abril del 2020 

• Publicació projecte guanyador i entrega premi: Maig del 2020, dins la Setmana de 
l’Emprenedoria. 

 

- ONZÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI: 

Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
Maig del 2020. 

 
- DOTZÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI: 



 

Amb la finalitat de fer seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de la relació 

de col·laboració, decidir, si s’escau, sobre les noves iniciatives a impulsar i resoldre les 

incidències que puguin produir-se, les parts constituiran una Comissió de Seguiment pa-
ritària formada per un membre de cadascuna de les parts. 

 
- TRETZÈ.  EXTINCIÓ DEL CONVENI I EFECTES DE L’INCOMPLIMENT: 

El conveni s’extingirà per alguna de les causes següents: 

• Transcurs del termini de vigència, sense que s’hagi acordat la seva pròrroga. 

• Acord unànime de totes les parts 

• Resolució judicial que en declari la nul·litat 

• Qualsevol altra causa prevista a la normativa. 

En cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions i els compromisos as-
sumits, qualsevol part podrà requerir l’altra perquè els compleixi en un termini deter-
minat, termini que no podrà superar la data de vigència del conveni. Caldrà posar aquest 
requeriment en coneixement de la Comissió de Seguiment. 

Si transcorregut el termini atorgat persistís l’incompliment, s’entendrà resolt el conveni 
amb la notificació d’aquestes circumstàncies a l’altra part, i es podrà requerir a la part 
incomplidora el pagament d’indemnitzacions per danys i perjudicis causats. 

L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret prevegi 
la normativa vigent d’aplicació. 

CATORZÈ.- TRANSPARÈNCIA 

De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern, la UPC i l’Ajuntament de Manresa, en relació amb aquest conveni, 
faran pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obliga-
cions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que 
es realitzi. 

QUINZÈ.- COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL 

Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de 
dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a 
l’acompliment d’aquest conveni a satisfacció d’elles. 

 
Qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l’execució dels 
acords del present conveni marc s’ha de resoldre per mutu acord entre les parts.  

 
En cas de conflicte, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós ad-
ministratiu competents de la ciutat de Barcelona. 
 



              
 
 
                               
   
       

 

 
 
 


