
   
 
 
 
 

 
   

 

 
 

ADDENDA A L’ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE SANT 

FELIU DE GUÍXOLS I  L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PEL PROGRAMA DE 
SUPORT I ORIENTACIÓ A L’EMPRENEDORIA 2022 

 
 
 
 

REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Eduard Bosch Domingo amb NIF 40328393D actuant en qualitat de 
President, en nom i representació de la Cambra Oficial de Comerç de Sant Feliu de 
Guíxols, amb domicili social al passeig del Mar, 40 de Sant Feliu de Guíxols (17220) i CIF 
Q1773003G (d’ara endavant la Cambra). 
 
De l’altra part, el Sr. Robert Mundet i Anglada amb NIF 77912475K, actuant en qualitat de 
Alcalde-President, en nom i representació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb 
domicili social a la Rambla Onze de Setembre, 107 de Cassà de la Selva (17244) i CIF 
P1704900H (d’ara endavant l’Ajuntament) 
 

MANIFESTEN: 
 
Primer.-  
 
Que el dia dotze de setembre de dos mil dinou es va subscriure un conveni de col·laboració 
entre la CAMBRA I L’AJUNTAMENT per fomentar el desenvolupament econòmic del 
municipi de Cassà de la Selva. El conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions 
té l’objectiu d’establir un marc que reguli les accions que es volen emprendre per tal de 
fomentar la promoció econòmica i el desenvolupament local.  
 
 
Segon.-  
 
Que en l’esmentat conveni marc es regula la creació d’un grup de treball format per un 
representant polític i un tècnic de cadascuna de les dues institucions amb l’objectiu de 
regular i planificar les accions a portar a terme, establint per escrit tant la forma de 
desenvolupar-les com altres aspectes que es considerin necessaris pactar per mitjà d’un 
annex al present conveni. 
 
Tercer.- 
 
Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en la sessió ordinària 
celebrada el dia 8 de juny de 2020 va aprovar el conveni l’annex al conveni de col·laboració 
entre la Cambra de Comerç, indústria, serveis i navegació de Sant Feliu de Guíxols i 



   
 
 
 
 

 
   

 

l’ajuntament de Cassà de la Selva per a la implantació del programa de suport i orientació a 
l’emprenedoria. 
 
Que segons l’estipulació quarta de l’esmentat annex, el conveni tindrà la durada de quatre 
anys. Anualment es fixarà per addenda el preu de participació en el Programa de suport i 
orientació a l’emprenedoria. 

 
Amb base als anteriors antecedents i reconeixent-se mútuament capacitat i competència, 
respectivament, per a la subscripció d’aquest instrument de col·laboració, han resolt de 
formalitzar-lo amb subjecció a les següents: 
 
 

ESTIPULACIONS 
 
 
PRIMERA.- Aspectes econòmics derivats del Programa de suport i orientació a 
l’emprenedoria  
 
El preu estipulat és de 90,00€/mes i s’estima que en l’any 2022 es duran a terme 9 
sessions. Aquest preu no inclou l’IVA. Es facturarà de forma trimestral.  Si un mes es 
comunica la no necessitat dels serveis per la falta de sol·licituds de participació en el 
Programa de suport i orientació a l’emprenedoria, no es facturarà. Aquesta comunicació 
haurà de ser via e-mail i com a màxim, el seu enviament serà el divendres anterior a la 
prestació del servei. 
 
 
 
Signat:       Signat:  
 
 
 
Eduard Bosch Domingo    Robert Mundet Anglada 
President       Alcalde-President 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria,   Ajuntament de Cassà de la Selva  
Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols 
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