ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE SABADELL I L’ASSOCIACIÓ “UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT
CENTRAL DE SABADELL” PER A L’ADMINISTRACIÓ DELS SERVEIS
OPERATIUS I DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL DEL MERCAT CENTRAL
DE SABADELL.
A Sabadell, el 30 de desembre de 2005
REUNITS:
D’una banda el Sr. Manuel Bustos Garrido, Alcalde de l’Ajuntament de Sabadell,
actuant en nom i representació d’aquest, assistit pel Sr. Emili Tapias Sola, Secretari
d’aquest Ajuntament.
I de l’altra, el Sr. Carles Termes Brugada , com a president de la Unió de Comerciants
del Mercat Central de Sabadell, segons consta en la certificació que adjunta.
Es reconeixen mútuament, en la representació que actuen, capacitat legal suficient per
aquest acte, i exposen:
I.

II.
III.
IV.

Que la Comissió de Govern Local celebrada el 19 de març de 2004 va
aprovar, entre d’altres el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sabadell i l’Associació “Unió de comerciants del Mercat Central de
Sabadell” per a l’administració dels serveis operatius i de la promoció
comercial del Mercat Central de Sabadell.
Que el Conveni preveia la possibilitat, en la seva clàusula 15ena, que fos
prorrogat passat el termini de vigència del mateix el dia 31 de desembre de
2005, mitjançant comunicació per alguna de les parts.
Que la Unió de Comerciants del Mercat Central ha manifestat a través
d’instància num. CEN2005035494 de data 23 de desembre de 2005 la seva
voluntat de prorrogar el conveni.
Que l’Ajuntament de Sabadell considera oportú, en vista dels bons resultats
obtinguts durant el temps en que s’ha desenvolupat el conveni, prorrogar-lo
tot i introduint, de mutu acord amb la Unió de Comerciants del Mercat
Central, algunes modificacions per adaptar-lo a l’evolució que s’ha anat
produint en alguns temes objecte del conveni durant el seu període de
vigència.

Vistos els antecedents, ambdues parts estableixen les següents
CLAUSULES
PRIMERA. Al Pacte PRIMER lletra f) es substitueix “servei de controladors” per
“servei de controladors i vigilància”
SEGONA. Al Pacte SEGON s’afegeix després del primer paràgraf el següent:

“També té la consideració de promoció comercial l’oferta de serveis als clients, com ara
el lliurament d’hores d’aparcament, promocions vinculades amb targes de fidelització,
etc. En aquest últim cas es preveu que el servei pugui ser prestat per algun dels centres
de cost –parades, supermercat i restaurant- de manera individualitzada. En cas que no
tots els centres de cost participin, de manera conjunta, d’aquesta oferta de serveis als
clients, les despeses originades per aquest concepte només es repercutiran en el centre
de cost que ofereixi els serveis, segons els costos previstos pel servei en qüestió en el
moment d’aprovar el pressupost de despeses anuals, segons es detalla al Pacte QUART.
Qualsevulla desviació en el pressupost s’imputarà al centre de cost que ha originat
aquesta despesa.”
TERCERA. Al Pacte SEGON, últim paràgraf, es substitueix el percentatge màxim del
10 % pel 15 %.
QUARTA. L’últim paràgraf del Pacte QUART queda redactat com es detalla a
continuació: “Un cop aprovada l’aportació econòmica per a cada exercici, s’establiran
els calendaris de pagaments i de justificació dels mateixos”.
CINQUENA. Al tercer paràgraf, es substituieix “en els primers seixanta dies” per “en el
primer trimestre.
SISENA. S’afegeix un nou apartat al pacte NOVÈ, que queda redactat de la següent
manera :
« m) Complir amb les prescripcions imputables a la gerencia del Mercat del Pla
d’Emergència del Mercat Central que elaborin els equips tècnics de l’Ajuntament, així
com les seves possibles actualitzacions.”
SETENA. A l’últim paràgref del Pacte DESÈ es substitueix “de tres membres” per
“d’un mínim de dos membres”
VUITENA. S’afegeix un nou apartat al Pacte DOTZÈ, que queda redactat de la següent
manera :
e) L’incompliment de les obligacions previstes a l’apartat m) del pacte DESÈ, segons la
modificació introduida a la Clàusula Sisena anterior.
NOVENA. A l’apartat h) del Pacte TRETZÈ es substitueix “per a 2005” per “per a
l’exercici immediatament posterior”
DESENA. S’afegeix un nou apartat al Pacte TRETZÈ, que queda redactat de la següent
manera:
“ i) El desacord entre les parts en quant a la interpretació de la salvetat a que fa
referencia el Pacte NOVÈ, un cop analitzat pels equips tècnics de l’Ajuntament amb la
concurrència dels peritatges tècnics que aporti l’Associació, si l’estima oportú”.
ONZENA. El punt 5 de l’Annex 1 canvia el seu títol pel de “Servei de controladors i
vigilants”. L’últim paràgraf queda redactat de la següent manera:

“1 controlador durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, festius inclosos.
1 vigilant en els horaris en que les plantes mercat estan obertes al públic”.

