
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 21 de desembre de 2007 
 
 
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 Burgada, 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. Que la Junta 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, prorrogat 
successivament fins el dia 31 de desembre de 2007. 

II. Que el Conveni preveia la possibilitat, en el seu pacte quinzè, que fos 
prorrogat passat el termini de vigència del mateix, mitjançant prèvia 
comunicació per alguna de les parts. 

III. Que la Unió de Comerciants del Mercat Central ha manifestat, 
mitjançant escrit de data 30 de novembre de 2007, la seva voluntat 
de prorrogar el conveni. 

IV. 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   
 
 
C L A U S U L E S  
 
 



PRIMERA. Al Pacte PRIMER lletra f) es substitueix “servei de controladors i 
vigilància” per “servei de vigilància i personal auxiliar.” 
 
SEGONA. Al Pacte QUART tercer paràgraf es substitueix “La forma de 
pagament s’estableix per períodes bimensuals avançats” per “La forma de 
pagament s’estableix per períodes bimensuals”. 
 
TERCERA. Al punt 1.1 de l’ANNEX NÚM.1, tercer paràgraf, es substitueix “A tal 
efecte, una de les funcions que ha de desenvolupar el servei de controladors” 
per “A tal efecte, una de les funcions que ha de desenvolupar el servei de 
personal auxiliar” 
 
QUARTA. Al punt 2 de l’ANNEX NÚM. 1, apartat h), s’ha de substituir 
“Anclatges” per “Sistemes de protecció col·lectiva contra riscos de caiguda en 
alçada ( línies de vida, ancoratges i escales de gat amb rail)”.  
 
CINQUENA. Al punt 5 de l’ANNEX NÚM. 1 canvia el títol pel de “Servei de 
vigilants i personal auxiliar”. L’últim paràgraf queda redactat de la següent 
manera: 
 
“Aquest servei ha d’assegurar, com a mínim, la presència d’una persona de 
referència les 24h, tots els dies de l’any, festius inclosos.  
 
Per portar a terme tots els serveis indicats, l’ASSOCIACIÓ no podrà contractar 
personal laboral.” 
 
SISENA.  A l’ANNEX 2 s’afegeix un ONZENA condició, quedant redactada de 
la següent manera: 
“L’associació Unió de Comerciants del Mercat Central podrà percebre 
contraprestacions econòmiques per oferir el servei d’ocupació d’espais comuns 
a la zona de la  planta –1, marcada en el plànol adjunt, a qualsevol 
concessionari del mercat que ho demani. 
Aquest servei d’ocupació es farà a través d’un contracte entre la part 
interessada i l’ASSOCIACIÓ, quedant registre de totes les cessions d’espai, 
fixant-se les tarifes següents: 

 Per l’ocupació dels espais comuns marcats al plànol adjunt 
número 1: 

  Preu del m2: entre 5 i 10 euros per mes. 
   

L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, demanar justificació d’aquestes 
cessions.” 
 
SETENA. A l’ANNEX 2 s’afegeix una DOTZENA condició, quedant redactada 
de la següent manera: 
“L’associació Unió de Comerciants del Mercat Central podrà percebre 
contraprestacions econòmiques per oferir el servei d’ocupació de la cambra 
frigorífica situada sota la rampa de sortida de la planta –1. 
Aquest servei d’ocupació només es podrà prestar en cas d’emergència i 
sempre per un temps limitat, a tots aquells concessionaris que siguin titulars 
d’alguna cambra frigorífica en el mercat i hi hagin de realitzar obres o 



reparacions. Es farà a través d’un contracte entre la part interessada i 
l’ASSOCIACIÓ, quedant registre de totes les cessions d’aquesta cambra, 
fixant-se les tarifes següents: 

 Per l’ocupació dels espais comuns marcats al plànol adjunt 
número 2: 

  Preu de la cessió: entre 10 i 15 euros per dia. 
 

La necessitat de contractació d’aquest servei sempre s’haurà de comunicar a 
gerència. 
Els ingressos vinculats a aquest servei aniran repercutits directament al centre 
de cost magatzems. 
L’Ajuntament podrà en qualsevol moment demanar justificació d’aquestes 
cessions.” 
. 
 
 
I en prova de conformitat amb el manifestat i acordat, signen la present 
addenda en ell lloc i la data esmentats a l’inici. 
 
 
PER PART DE     PER PART DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL   LA UNIÓ DE COMERCIANTS 
       DEL MERCAT CENTRAL 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde      El president de l’Associació 
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  


