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Aiuntament de' Porreres

coNVENt DE col.LABonecró erurRe AJUNTAMENT DE poRRERES r

SECOT BALEARS PEL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE
coopeRtcló EMPRESARTAL.

Porreres, a 2 d'abril de 2019

REUNITS:

D'una banda, La Sra Francisca Mora, batlessa presidenta del l'Ajuntament de
Poneres amb CIF P0704300C, facultat per atorgar el present document
m¡tjanqant acord de la Junta de Govern de data 13 de juny de 20'l 5, i assistit en
aquest acte per la secretaria general de la corporació, Sra. Maria del Mar
Estarellas Pascual.

D'una altra, D. Bernadí Seguí Gelabert en nom i representació de I'Associació
éniors Espanyols per a la Cooperació Técnica (des d'ara SECOT), a les

Balears, domiciliada al carrer Estudi General , núm. 7 , 07001 de Palma de
Mallorca, entitat independent sense ánim de lucre, declarada d'utilitat pública el
1995 i inscrita en el Registre Nacional d'Associacions amb el número 87846 i

amb CIF G79251880, en qualitat de president. En virtut de les atribucions
conferides mitjanqant escr¡ptura d'atorgament de poders davant el notari de
Madrid D. Luis Roda Esteban amb data 911012015, tant en representació de
l'entita SECOT amb domicili a Madrid, c/ General Oráa, núm. 39, CP 28006 i

crF G79251880.

Reconeixement-se ambdues parts la capacitat legal necessária per a la

celebració i subscripció del present document:

MANIFESTEN:

Primer.- Que ambdues entitats comparteixen la voluntat de contribuir a la

creació de noves act¡v¡tats económiques ia la consolidació del teixit
empresarial al municipi de Porreres, especialment el de les microempreses.

Segon.- Que I'AJUNTAMENT DE PORRERES, pretén ampliar la cultura
emprenedora i donar suport a la creació i consolidació de nous projectes
empresarials del municipi, amb I'objectiu de promoure ocupació i empreses de
qualitat i amb sentit de futur.

Tercer.- Que SECOT es una associació creada I'any 1989 i que la seva
delegació a Balears fou creada l'any 2013, que agrupen a professionals, de
tots els sectors de l'economia ide totes les árees de gestió, que, havent
finalitzat la seva dedicació professional, desitgen aportar la seva experiéncia en
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regim de voluntar¡at a petites empreses i entitats de suport a la creació
d'empreses amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial.

Quart.- Que ambdues entitats valoren molt positivament les futures activitats de
promoció de la cultura emprenedora iexpressen el convenciment que aquesta
experiéncia professional pot esdevenir un valor afegit, especialment en els
projectes de consolidació de projectes empresarials.
Cinqué.- Es per aixó que les parts, reconeixent-se recíprocament capacitat
legal necessária per formalitzar el present conveni de col.laboració,

ACORDEN:

PRIMER.. OBJECTE

uest conveni té per objecte establir el marc de col.laboració estable entre les

ció a les accions que desenvolupa I'Ajuntament de Porreres

es dues institucions col.laboraran en els ámbits que es vagin definint iconcer-
ta'n entre ambdues parts, id'acord a les novetats que apareguin dins dels seus
catálegs d'activ¡tats o d'altres nous que es considerin d'interés i realitzables.

SEGON.- MARC DE LA COL.LABORACIO.

L'AJUNTAMENT DE PORRERES assumeix els següents compromisos:

A) Promoure i difondre aquest conveni entre les empreses que es troben en els
diferents programes d'acompanyament i a fer-ne difusió pública a través del
seus canals habituals.

SECOT assumeix els següents compromisos:

A) Posar a disposició de I'AJUNTAMENT DE PORRERES el seu equip
d'experts per donar suport ¡ assessorament pels serveis d'assisténcia técnica
i formació en els diferents programes que estableixi Ajuntament de Porreres
per al suport a emprenedors, treballadors autónoms, agrupacions de
carácter empresarial o altres, mitjangant procés de mentorlng o tutoria per la
millora de l'activitat en les árees d'organització, comercialització, producció o
finanqiació, ialtres que, en cada exercici, es considerin d'interés en el marc
d'aquest conveni.

C) El compliment de la normativa reguladora de Ia protecc¡ó de les dades de
carácter personal i altres assumptes necessaris per a un correcte
desenvolupament del programa.
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institucions per tal de vincular-les en la realització d'objectius comuns en

El desenvolupament del Conveni es basará en els següents compromisos de
cadascuna de les parts:

B) lnformar a I'AJUNTAMENT DE PORRERES de forma regular i periódica en
relació a la marxa del programa.



TERCER.- PROTOCOL DE FUNCIONAMENT.

Ambdues entitats assignaran, en funció de les disponibilitats pressupostaries i

de persones, recursos per dur a terme les activitats esmentades.

La realització de cadascuna de les activitats esmentades en els acords l i2
requerirá, per cada una d'elles, d'un Annexa especÍfic que reguli de forma més
complerta iacurada la col.laboració entre ambdues parts.

eguiment, les qüestions relatives al compliment de la normativa reguladora de
protecció de les dades de carácter personal ialtres assumptes necessaris
r a un correcte desenvolupament del programa. Si s'escau, aquests aspectes
nstaran en annelos al present conven¡.

QUART.. SEGUIMENT DEL CONVENI.

Les parts es comprometen a fer les revisions periódiques que cons¡derin neces-
sáries per a verificar el correcte desenvolupament de l'Acord, i com a mínim
una anual. Es creará una comissió formada per representants d'ambdues parts.

CINAUÉ.- VIGÉNCIA DEL CONVENI

Aquest Acord entrará en vigor a l'endemá de la seva signatura i finalitzará el
3111212020

Es renovará automáticament si cap de les parts no ho denuncia amb una ante-
lació mínima de tres mesos abans de la data de finalització del mateix.

En cas de denunciar-lo, l'acord mantindrá la vigéncia únicament en relació a
aquells projectes de mentoring i assessorament que estiguessin en funciona-
ment en el moment de produir-se la resolució del mateix, amb excepció que
I'Ajuntament decidís el contrari.

SETÉ.. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER
PERSONAL.

SECOT es compromet a guardar la máxima reserva i secret sobre la informació
classificada com a confidencial. Es considerará lnformació Confidencial
qualsevol dada de l'AJUNTAMENT DE PORRERES a la que SECOT accedeixi
en virtut del present conveni. SECOT es compromet a no divulgar aquesta
lnformació Confidencial així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de
tercers sense previ consentiment per escrit de AJUNTAMENT DE PÓRRERES.

SECOT, en compliment de la legislació sobre protecció de dades personals,
assumeix les següents obligacions:

a) Guardar la més estricta reserya i confidencialitat sobre les dades personals
respecte a les que I'AJUNTAMENT DE PORRERES ostenta la condició de
responsable del fitxer ia les que accedeixi en virtut d'aquest conveni.
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Per a la concreció de la col.laboració, les parts acordaran un protocol de
funcionament on podran ser detallats aspectes com el procediment a seguir, les
árees de col.laboració anuals, les reunions mÍnimes, el r¡tme dels informes de



b) Tractar aquestes dades conforme a les instruccions de I'AJUNTAMENT DE
PORRERES i únicament en relació amb la finalitat d'aquest conveni.

c) lmplantar, en els sistemes informátics que alberguin aquestes dades, les
mesures de seguretat oportunes.

d) Una vegada finalitzat el conveni, les dades de carácter personal hauran de
ser destruides o retornades a I'AJUNTAMENT DE 'PORRERES.

VUITÉ.- LEGISLACIÓ APLICABLE

En tot alló no regulat en el present Conveni, les parts es sotmeten a la
legislació vigent aplicable.

NOVÉ.. ARBITRATGE.

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferéncia sobre
el Conveni, sotmetent-se a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a
resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir.

I per qué així consti ien prova de conformitat, les dues parts signen el present
Conveni, per duplicat exemplar ia un sol efecte, en el lloc ia la data
assenyalats a l'encapgalament.

e PeT SECOT BALEARES

eny Bernadí Seguí Gelabert

res

sca Mo

Per l'Ajuntament
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