
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMER<; 1 L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

AJUNTAMENT DE 
CALAFELL 

PIMEC Comer<; 

Sr. Joan Olivella i Ricart, majar d 1edat i DNl39646419-P, actuant en la 
seva condició d1alcalde de l 1Ajuntament de Calafell, amb domilici a la Pla<;a 

Catalunya núm. 1, NIF P-4303700-A. 

Sr. Florenci Nieto i Villodre, majar d 1edat i DNI 39.652.922-W, actuant 
:n la seva condició de president del Consell de Tarragona de PIMEC, entitat 

sense anim de lucre i domiciliada al carrer de Viladomat, número 174, 
08015 de Barcelona, NIF G-61512257, en virtud de 1 1 acord de (omite 

Executiu amb data 4 de febrer de 2013 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i 

MANIFESTEN 

1.- L1Ajuntament de Calafell esta interessat en promoure conjuntament amb l 1entitat la 
dinamització económica del municipi i, especialment, desenvolupar accions conjuntes en l 1ambit 
del comer<;. 

11.- PIMEC Comer<; és una entitat sense anim de lucre que té entre els seus objectius defensar i 
representar els interessos deis petits i mitjans empresaris comerciants de Catalunya per fer que el 
comer<; de proximitat sigui competitiu i compti amb els recursos que li calen per continuar sent el 
motor de l 1economia. 

111.- PIMEC Comer<;, com a agent social i patronal d 1abast nacional, té representació a tots els 
territoris de Catalunya a través de les seves 14 seus. Grades a aquesta presencia, PIMEC Comer<; 
vertebra l'associacionisme comercial a Catalunya i constitueix un interlocutor de caracter 
transversal per a les diferents Administracions Públiques. 

· concorren per tant els interessos de l'Ajuntament de Calafell i de la PIMEC Comer<;,
n marc de col·laboració, que se subjectara a les següents:
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1mec 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 

L1objecte d'aquest conveni establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i 
PIMEC Comen:;, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comer<.;; urba i 
de prOximitat, a través d'actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes 
empreses comercials i de la cohesió territorial en l'ambit de l 1Ajuntament de Calafell. 

SEGONA.- CONTINGUT 

Per al desenvolupament de 1 1 objecte del conveni, ambdues institucions consideren adient realitzar 
accions de manera conjunta a partir deis següents eixos estrategics: 

1 . Cap a la prof essionalització del sector 
- Dissenyar conjuntament un diagnostic de les mancances actuals del sector en termes de
formació.
- Realitzar programes de formació especialitzada en comer<_;;.
- Generar lligams entre les escoles de comer<_;; i els gremis sectorials i territorials de l'ambit de
/institució/.

2. L'excel-lencia als mercats municipals
- Endegar projectes per reforc_;;ar la centralitat del mercat municipal al conjunt de 1 1 oferta
comercial, especialment en aquells municipis de menys de 5.000 habitants.
- Dissenyar projectes, conjuntament amb els ens locals, perque el mercat municipal esdevingui
nucli de la vida social del municipi mitjanc_;;ant l'organització d1actes cívics, culturals, lúdics i
solidaris a les seves instal·lacions.
- Endegar accions encaminades a assolir l 1excel·lencia als mercats municipals i a millorar
l1experiencia de compra de les persones consumidores.
- Dissenyar projectes per rellanc_;;ar l 1activitat deis mercats de marxants, tot integrant-la dintre de
!'oferta comercial local.

3. La integració deis comerciants nouvinguts
- Organitzar actes i jornades per tal de facilitar la integració deis comerciants nouvinguts.
- Elaborar materials específics en aquest ambit.
- Realització de jornades de sensibilització per tal de desmuntar tapies, rumors i llegendes urbanes

lten la integració real deis comerciants nouvinguts. 

e l'associacionisme 
renovació i actualització de les estructures associatives de comer<_;;, així com la 

ficació de les diverses associacions d 1un mateix municipi. 
osterior integració de les associacions municipals a entitats d'ambit superior catala. 

�=t'c·Ar::::,üles associacions de comerciants en tot al!o relatiu a legislació, drets de les persones
ores, noves tecnologies, conflictes laborals, relacions institucionals, etc. 
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Promoure que a tots els territoris de I' ambit de /institució/, especialment a les comarques més 
allunyades de les grans ciutats o capitals de província, es cre'fn estructures associatives de comen;, 

· i la seva posterior inclusió a federacions o entitats d'ambit superior.

S. El comerc; electronic
- Promoure programes de formació en noves tecnologies adrec;ats específicament al món del
come·rc;.
- Realitzar jornades i tallers de sensibilització en aquest ambit.
- Contribuir a la creació de botigues virtuals col·lectives per a barris, mercats, eixos comercials o
municipis amb atractiu turístic.

6. Foment i assessorament a la creació d'empreses a l'ambit del comen;
- Assessorar els empresaris i empresaries que desitgin crear una empresa de comerc;.
- Promoure també la internacionalització de les empreses de comerc;.

TERCERA.- VIGENCIA 

Aquest conveni entrara en vigor el dia de la seva signatura per part de PIMEC Comerc; i 
l'Ajuntament de Calafell i fins el 31 de desembre de 2015. Així mateix, podra ser objecte de 
prorroga mitjanc;ant acord exprés d'ambdues parts. 

SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ACTUACIONS 

PIMEC Comerc; fara esment del suport de I' Ajuntament de Calafell en tota la documentació 
generada pels elements informatius i de difusió de les actuacions que es portin a terme a I' empara 
d'aquests acords mitjanc;ant la inclusió del logotip de l'Ajuntament de Calafell, segons format 
reglamentariament aprovat o el manual d' estil. 

MODIFICACIONS DELS ACORDS 

Les parts poden denunciar o modificar les clausules d'aquest conveni per mutu acord en qualsevol 
moment. De no ser per mutu acord, l'alteració de les estipulacions contingudes en aquest 
document permetra a l'altra part optar per exigir-ne el compliment o la resolució. 

ni pot extingir-se o resoldre's, entre d'altres causes que siguin d'aplicació, per les 

ó del seu objecte. 

� ilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se 1n deriven.
,;�::t;;a:�· mora en el compliment deis terminis que s 1assenyalen. 

- L' incompliment de les obligacions que se1n deriven.
- L 1avinenc;a de les parts signataries.
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SETENA.- COMPLIMENT DE LA LOPD 

Ambdues parts acorden que en l'obtenció i tractament de dades de persones físiques que es 
puguin dur a terme en compliment d'aquest conveni respectaran la normativa de la LOPD i que, 
previament a la realització de cadascuna de les accions que se'n derivin, adoptaran els acords 
pertinents que garanteixin el compliment estricte de la Llei esmentada. Cap de les parts cedira 
dades de persones físiques a l'altra part a menys que s'hagi adoptat el corresponent acord que 
garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la normativa. 

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

1.- L'Ajuntament de Calafell i PIMEC Comen;, es comprometen a resoldre de manera amistosa 
qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d1aquest conveni. 

2.- En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de 
Tarragona. 

1 en prava de conformitat, les parts signen dos exemplars d'aquest Conveni a un sol efecte, en el 
lloc i data que s 1 assenyalen. 

Calafell, 11 de febrer de 2014 

PER PIMEC COM{�C TARRAGONA 

El President Conséll 
Pimec de TarradgSna 

�.J-�" 
,! 
f 

Florenci Nieto i Villodre 

PER L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 

L'alcalde 
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