
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT 

DE LLIÇÀ D’AMUNT EN RELACIÓ AMB LA FIRA 

GUIA’T 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataris 



 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor David Ricart i Miró, que actua en la seva qualitat de president 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la 
corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 

 
D’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
assistit per la secretària de la corporació, senyora Gemma Navarro Medialdea. 

 
INTERVENEN 

 
El president del Consell Comarcal en virtut de l’acord de delegació del Ple, de 17 de 
setembre de 2003 publicat al BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003, per raó 
del qual es delega en la Presidència la competència per a l’aprovació de convenis 
específics amb altres entitats per un import igual o inferior a 60.101,21 €. 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El secretari i la secretària per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el 4 d’octubre de 2006, mitjançant acord de la Comissió de Govern, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental va constituir la Xarxa transició educació treball (TET) 
del Vallès Oriental, amb l’objecte de sumar esforços, crear i acordar models 
d’actuació, compartir eines de gestió, racionalitzar i optimitzar la despesa i els 
recursos i disposar d’informació coordinada per tal de planificar de forma 
encertada una formació dels joves adequada a les necessitats del teixit productiu, 
que garanteixi un millor nivell d’ocupabilitat i de competitivitat del territori. 

 
II. Que en el marc d’execució d’aquest projecte, s’està organitzant la “Fira Guia’t”, 

com un esdeveniment que té per objectiu proporcionar als joves de la comarca 
informació i orientació sobre l’oferta educativa de la comarca, així com 
assessorament i orientació al respecte al voltant de la inserció al món laboral. 

 
La fira esmentada tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de març de 2018, a les 
instal·lacions del recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts situat al C/ Prat de la 
Riba, núm. 77, 08401, de Granollers. 

 
III. Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està interessat a participar en la fira 

esmentada. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents, 
 



 
  
 
 
 
 

 
 

 

PACTES 
Primer. Objecte  
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, en endavant l’EXPOSITOR, per a la participació a la FIRA GUIA’T, 
esmentada a la manifestació segona, en endavant la FIRA. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
Per raó d’aquest conveni , el CONSELL COMARCAL, es compromet a:  

 
a) Instal·lar i habilitar un espai d’exposició per a l’EXPOSITOR. 

 
b) Posar a disposició de l’EXPOSITOR un estand de 3 x 3 metres, un frontal 

identificatiu amb el nom de l’expositor, una taula rectangular, dues cadires, un 
focus de 150w d’il·luminació interior i connexió a internet mitjançant wifi.  
 
El total de metres disponibles per a l’EXPOSITOR serà de 9 metres quadrats. 

 
c) Proporcionar un servei de seguretat i vigilància en l’horari següent:  

 
- Dilluns 19 de març de 2018: de 20.00 hores a les 8.30 hores del dia 

següent. 
- Dimarts 20 de març de 2018, de 14:30 hores a 8.30 hores del dia següent. 
- Dimecres 21 de març de 2018, de 14:30 hores a 16.30 hores i de 19.00 

hores a 8.30 hores del dia següent. 
 

d) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el contingut dels 
béns mobles utilitzats a la FIRA, pels possibles danys causats com a 
conseqüència de la seva organització, fins a un màxim de mil cinc-cents euros 
(1.500 €). El CONSELL COMARCAL no es fa càrrec dels béns mobles propietat 
de l’EXPOSITOR durant l’horari d’obertura de la FIRA. 
 
En aquest sentit, l’EXPOSITOR pot contractar una assegurança addicional per 
aquells béns o serveis extraordinaris que necessiti assegurar durant l’horari en 
què la FIRA estigui oberta al públic. 

 
Tercer. OBLIGACIONS DE L’EXPOSITOR 
 
a) Tenir tot el material propi que utilitzi per a la FIRA preparat i a punt en el moment 

de la seva obertura que es preveu a les 9:00 hores del 20 de març de 2018. 
 
En els casos en què sigui necessari, l’EXPOSITOR podrà iniciar les tasques de 
muntatge el 19 de març de 2018 a partir de les 16 hores. En tot cas, el muntatge 
ha de finalitzar a les 20 hores del 19 de març de 2018. 
 

b) Desmuntar el material propi que s’utilitzi el 22 de març de 2018 abans de les 16 
hores. 
 

c) Retornar al CONSELL COMARCAL, una vegada finalitzada la FIRA, el material 
lliurat en perfecte estat. Així mateix, és obligació de l’EXPOSITOR vetllar per la 
correcta utilització de les instal·lacions i facilitar el manteniment d’aquestes. 



 
  
 
 
 
 

 
 

 

d) Portar tots aquells estris que consideri necessaris per a l’exercici de la seva 
activitat i que no siguin lliurats pel CONSELL COMARCAL, com ara ordinadors o 
altre material fungible. 
 

e) Mantenir l’estand assignat obert i amb atenció al públic, durant els dies següents: 
 

- Dimarts 20 de març de 2018: de 9.00 hores a 14.30 hores. 
- Dimecres 21 de març de 2018: de 9.00 hores a 14.30 hores i de 16.30 

hores a 19.00 hores. 
- Dijous 22 de març de 2018: de 9:00 hores a 14:30 hores 

 
f) Acceptar la ubicació de l’espai d’exhibició a criteri de l’organització. 

 
g) Divulgar l’oferta formativa del centre i fer-se responsable dels materials exposats. 
 
Quart. Comissió de seguiment 
 
S’estableix una Comissió de seguiment d’aquest conveni integrada per un 
representant del CONSELL COMARCAL i un representant de l’EXPOSITOR. 
 
La funció de la Comissió és el seguiment dels pactes i els objectius establerts en 
aquest conveni. 
 
Cinquè. Vigència 

 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de l’encapçalament i s’extingirà amb el 
compliment de les obligacions que les parts subscriuen i en tot cas el 31 de desembre 
de 2018. 
 
Sisè. Causes d’extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 
a) Pel compliment del termini de vigència establert. 
b) Per mutu acord de les parts manifestat per escrit 
c) Pel compliment de les obligacions establertes. 
d) Per incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que s'hi 

estableixen. 
 

Setè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen. 
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