
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/36 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 6 / de setembre / 2018 

Durada Des de les 19:15 fins a les 19:30 hores 

Lloc Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç 

Presidida per JOAN SANS FREIXAS 

Secretària-interventora actal. EVA M. ACOSTA ACOSTA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77785871D ALFONS RIBAS PEREZ SÍ

39665174H JOAN SANS FREIXAS SÍ

39688738F JOSEP RAJA MOLINARI SÍ

39733266F MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS SÍ

46339828A MONTSERRAT PEREZ GALLEGO SÍ

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 35/18 DE DATA 30/08/2018
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de Govern Local 21/35 
de data 30 d’agost de 2018.

S'aprova per unanimitat.

 

EXP. NÚM. 376/2018. APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA I DELS ESPAIS 
VERDS DEL MUNICIPI DE L'ARBOÇ. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Per providència d’Alcaldia de data 27/06/2018 es va iniciar l’expedient per tal de licitar  
el servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana i dels espais verds del  
municipi de l’Arboç, mitjançant procediment obert, expedient ordinari.

Per acord de Junta de Govern de data 28/06/2018 s’aprovà l’expedient de licitació per  
procediment obert tramitació ordinària, els Plecs de clàusules administratives i Plec de  
clàusules  tècniques  que  han  de  regir  la  contractació   del  servei  de  manteniment  i  
conservació de la jardineria urbana i dels espais verds del municipi de l’Arboç.

Mitjançant publicació en el DOUE el 6/07/2018  i perfil del contractant,  s’obre un termini  
de 35 dies per la presentació d’ofertes, finalitzat aquest termini, va presentar oferta una  
única empresa: 

FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL

En data 13/08/2018 es constitueix la mesa de contractació, procedint a  l’obertura del  
sobre número 1 “documentació administrativa”; el 20/08/2018 es procedeix a l’obertura  
del sobre núm. 2 “Proposició de gestió’’i el Mesa de contractació delibera i valora la  
proposició  declarada  admesa.  Així  mateix,  la  clàusula  vint-i-dosena  del  Plec  de  
clàusules  administratives  particulars,  disposa  que  per  la  valoració  dels  punts  que  
depenen d’un judici de valors, es requerirà informe tècnic per part de l’arquitecta del  
departament de Serveis Tècnics  de l’ajuntament de l’Arboç.

El 30/08/2018 es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 “Proposició econòmica”, amb 
el següent resultat:

EMPRESA PREU 
CONTRACTE, 
IVA EXCLÒS

21% D’IVA 10% D’IVA PREU 
CONTRACTE, 
IVA INCLÒS

HORES ANUALS 
LLIURE 

DISPOSICIÓ

PUNTUACIÓ

FUNDACIÓ 
PRIVADA SANTA 
TERESA  DEL 
VENDRELL

163.110,45 17.126,60 8.155,52 188.392,57 320 60 PUNTS

D’acord amb l’informe tècnic de  la  valoració dels  criteris mitjançant  judici  de valor,  
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aquesta empresa obté 32 punts:

1.1. Planificació i gestió del servei............................................................................................5 punts
1.2. Recursos humans..............................................................................................................6 punts
1.3. Recursos materials i maquinàries......................................................................................6 punts
2. Millores en l’execució del contracte .............................................................................        5 punts
3. Inversió de subministrar i plantar gratuïtament arbres i plantes arbustives........................10 punts

TOTAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA AMB CRITERIS VALORATS AMB JUDICI DE VALOR............... 32 punts

Finalment,  la  Mesa  de contractació  proposa a  l’òrgan de contractació  l’adjudicació  
d’aquest  contracte  a  l’empresa  FUNDACIÓ  PRIVADA  SANTA  TERESA  DEL  
VENDRELL CIF. G43392364 , amb un total de  92 punts.

És per tot això, que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.-  Declarar vàlida la licitació i  ADJUDICAR a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA 
SANTA TERESA DEL VENDRELL  , amb CIF G43392364 , el contracte de servei de  
manteniment i conservació de la jardineria urbana i dels espais verds ,  per un import  
de 163.110,45€ (IVA  no inclòs) més 17.126,60 €  21%  d’IVA i  8.155,52€  10% d’IVA ,  
import contracte  188.392,57€  per ésser l’oferta en haver obtingut la puntuació i per  
ajustar-se a les condicions previstes al plec de clàusules, amb un termini d’execució de  
2 anys , a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

La validesa d’aquesta adjudicació queda condicionada, de conformitat amb el que es  
disposa en l'article 150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  
com  a  licitador  que  ha  presentat  l’oferta  per  ser  adjudicatari  del  contracte  ,  se  li  
requereix perquè, en el termini de deu dies hàbils,  presenti la documentació següent 
documentació:

1.-Certificat  conforme es  troba al  corrent  de  pagament  amb la  Seguretat  Social  i  
Agència Tributaria 

2.-  Document  acreditatiu  d’haver  constituït  la  garantia  definitiva  per  import  de  
8.155,52 €,  corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs),  d’acord  
amb els mitjans previstos en la LCSP.

De no complir adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà  
que el licitador ha retirat la seva oferta, i  s’ entendrà que ha retirat la seva oferta,  
procedint-se a exigir-li  l'import del 3 per cent  del pressupost  base de licitació, IVA  
exclòs, en concepte de penalitat.

Segon.- DISPOSAR la despesa de  163.110,45€ (IVA  no inclòs) més  17.126,60 € 
21%  d’IVA i   8.155,52€   10%  d’IVA ,  import  contracte  188.392,57€,   derivada 
d’aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària    18.07.1710.22799 
PARCS  I  JARDINS  –  CONTRACTE  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE  PARCS  I  
JARDINS.  ,  del pressupost del vigent exercici.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta municipal.
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Quart.- Notificar a l’adjudicatari del contracte  FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA 
DEL VENDRELL ,  el següent acord.

Cinquè.-Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies  
i Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no  
superior  a  quinze  dies  després  de  la  perfecció  del  contracte  i  amb  el  contingut  
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic.

Sisè.-  Publicar  anunci  de formalització del  contracte en el  «Diari  Oficial  de la  Unió  
Europea» a tot tardar 10 dies després de la formalització del contracte.

Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del  
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el  
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Vuitè.-Remetre a la Sindicatura  de Comptes de Catalunya una còpia certificada del  
document en el qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de  
l'expedient en què es derivi. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització  
del contracte.

 

EXP. NÚM. 2242/2018. APROVAR CONVENI DE COL.LABORACIÓ VI FÒRUM DE 
CIUTATS I TERRITORIS CREATIUS D'ESPANYA-CATALUNYA 2018-2019. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

FETS

1. Dins  el  projecte  d’intervenció  integral  del  nucli  antic  de  l’Arboç,   des  de 
l’Ajuntament  s’han  portat  a  terme  accions  per  a  fomentar  les  relacions 
intergeneracionals i la dinamització dels col·lectius més desfavorits, en benefici i 
promoció del municipi.

2. El Patrimoni Cultural que no es presenta només com un llegat del passat sinó 
com un recurs del present i  del  nostre futur,  el  que genera identitat, cohesió 
social i millora de la diversitat i del diàleg intercultural. 

3. Els barris antics i cascs històrics són font d'oportunitats per repensar les ciutats i 
territoris,  recuperant  la  seva trajectòria  històrica  escombrada  en molts  casos 
pels  processos  d'industrialització.  La  recuperació  d'antics  oficis  lligats  al 
Patrimoni Cultural, la dinamització del comerç minorista, la millora de la seva 
connectivitat i accessibilitat, la recuperació d'espais públics, així com nous usos 
a edificis emblemàtics, són temàtica de màxima actualitat que s'abordarà en el 
VI Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius d'Espanya que tindrà lloc a Catalunya 
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aquest any 2018, a la ciutat de Barcelona (15 de novembre de 2018) i a la ciutat 
de  Lleida  (14,  15  i  16  de  febrer  de  al  2019).  El  Fòrum serà  organitzat  per 
l'Associació Espanya Creativa, assistit per un Comitè d'Experts Independents i 
comptarà  amb  la  col·laboració  dels  34  ajuntaments  de  Catalunya  que  van 
guanyar la Copa Espanya Creativa 2017 a la Ciutat Autònoma de Melilla i   que 
subscriguin al Conveni. 

4. Per aquest motiu l’Ajuntament de l’Arboç  i en l’interès general vol col·laborar 
amb l’aportació de 611,03€ i  per subscriure’s al Conveni de col·laboració del VI 
FORUM  CIUTATS  I  TERRITORIS  CREATIUS  ESPANYA-CATALUNYA 
2018/2019.

 
FONAMENTS DE DRET

- Els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

- L'article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

- Els articles 82, 83 i 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

- Els articles 47 a 53  de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, delde règim jurídic del sector 
públic

En conseqüència, es  proposa a la Junta de Govern local l'adopció dels següents

Acords:

Primer.- Aprovar  el Conveni de Col·laboració VI FÒRUM DE CIUTATS I TERRITORIS 
CREATIUS D'ESPANYA - CATALUNYA 2018/2019, el text del qual s'incorpora com a 
annex al present acord.

Segon.- Facultar a l'alcalde, Sr. Joan Sans Freixas per a la signatura d'aquest conveni 
amb el L'ASSOCIACIÓ ESPANYA CREATIVA INNOVACIÓ EN XARXA.

Tercer.- Autoritzar  i  ordenar  la  reserva  de  crèdit  per  import  de  611,03€  que  de  la 
signatura  present  conveni  se'n  deriva  amb  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària 
18.03.4500.22722 de pressupost vigent. 

Quart.-  Donar  trasllat  d'aquests  acords  a  L'ASSOCIACIÓ  ESPANYA  CREATIVA 
INNOVACIÓ EN XARXA.

Cinquè.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment 
a  la  Llei  19/2014,  de  29 de desembre,  sobre  transparència,  accés a  la  informació 
pública i bon govern.
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Annex. Text del Conveni

«»CONVENI DE COL·LABORACIÓ
VI FÒRUM DE CIUTATS I TERRITORIS CREATIUS D'ESPANYA - CATALUNYA 

2018/2019

ENTRE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
I L'ASSOCIACIÓ ESPANYA CREATIVA INNOVACIÓ EN XARXA. 

L'Arboç, a, ... .. de setembre de 2018

REUNITS

D'una  part,  l'Excm.  Sr.  Joan  Sans  Freixas,  Alcalde  de  l'Ajuntament  de  l'Arboç  
(Tarragona)  nomenat  pel  Ple  de  la  Corporació  de  data  24  de  maig  de  2015,  
degudament  facultat  de  conformitat  amb  l'article  124  de  la  Llei  57/2003  de  16  de  
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

 

D'altra banda, la Sra. Belén Elisa Díaz Pérez, major d'edat, amb DNI núm.34.260.323Y,  
domiciliada  a  Madrid,  com  a  presidenta  de  l'associació  ESPANYA  CREATIVA:  
INNOVACIÓ EN XARXA, domiciliada a Madrid, a la Nau Boetticher, Carrer Cifuentes  
nº5, Villaverde 28021 Madrid.

Les parts intervenen en la respectiva representació que ostenten, en exercici de les  
competències que els estan legalment atribuïdes, i especialment les previstes en la Llei  
7/1985,  de 2 d'abril,  Reguladora de Bases de Règim Local,  es reconeixen mútua i  
recíprocament  legitimitat  i  capacitat  suficient  per  a  obligar-se  mitjançant  el  present  
conveni, en els termes que en ell es contenen, i a l'efecte,

MANIFESTEN

Primer.- Que  l'Associació  Espanya  Creativa:  Innovació  en  Xarxa  (a  partir  d'ara  
ESPANYA CREATIVA),  és  una  organització  sense  ànim de lucre,  d'àmbit  nacional,  
inscrita al Registre Nacional d'Associacions del Ministeri d'Interior, la qual té, entre seus  
fins estatutaris principals,  el  suport,  la promoció i  difusió de l'activitat,  l'impuls de la  
creativitat i de la innovació del nostre país. Entre els seus objectius destaca contribuir a  
millorar la gestió de la diversitat cultural d'Espanya i la seva cohesió social; potenciar la  
innovació com a model de desenvolupament i del turisme cultural i creatiu; impulsar tots  
els sectors de l'economia a partir del valor afegit de la cultura; afavorir el diàleg entre  
administracions; i sobretot, promoure projectes de col·laboració i cooperació entre les  
ciutats i territoris del nostre país, en els àmbits de la innovació i creativitat econòmica i  
tecnològica,  innovació  cultural  i  artística,  i  innovació  social  i  territorial.

Segon.- Que  l'Associació  ESPANYA  CREATIVA  és  titular  de  la  marca  "Espanya  
Creativa" i de la iniciativa del Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius d'Espanya - Copa  
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Espanya Creativa. Així entre les seves activitats previstes, hi ha l'organització de la VI  
FÒRUM  DE  CIUTATS  I  TERRITORIS  CREATIUS  D'ESPANYA  -  CATALUNYA 
2018/2019.  Aquesta  iniciativa  serà  ORGANITZADA  PER  ASSOCIACIÓ  ESPANYA 
CREATIVA, assistida per un COMITÈ D'EXPERTS (que validarà la Programació Oficial  
del  Fòrum)  i  comptarà  amb  la  col·laboració  dels  34  ajuntaments  de  Catalunya  
guanyadors de la Copa Espanya Creativa-Melilla 2017 amb el Projecte "Barris Antics ,  
molt per descobrir, molt per oferir ", així com aquells ajuntaments de Catalunya nous al  
projecte (Pla de Barris) que voluntàriament vulguin unir-se. Aquest Conveni només pot  
subscriure amb el total de 38 ajuntaments (34 guanyadors + 4 nous) especificats a la  
Taula Annex 3.1. 

D'acord a les Bases de la Copa Espanya Creativa-Melilla 2017, acceptades prèviament  
per aquests 34 ajuntaments de Catalunya, el premi portava amb si el compromís de  
l'organització del següent Fòrum a Catalunya i de la Copa Espanya Creativa 2018. És  
per això, que s'estableix el present conveni de col·laboració amb cada un d'ells, com a  
fidel reflex d'aquest compromís.

El  Fòrum és  un  espai  de  diàleg  i  trobada  que  es  planteja  com una  estratègia  de  
col·laboració  entre  universitats,  administracions  públiques,  empreses  i  societat  civil,  
amb una visió innovadora que relaciona economia creativa, cultura, turisme, esport i  
lleure,  amb  desenvolupament  territorial  i  gestió  urbana,  creant  noves  oportunitats  
d'ocupació, generant identitat i diversitat cultural, connectivitat i cohesió social.

Tercer.- Que  l'AJUNTAMENT  de  l'Arboç  vol  col·laborar  en  l'organització  de 
l'esdeveniment,  considerant  de  gran  interès  tant  per  a  la  seva  ciutat  com  per  a  
Catalunya.

Quart.- Que  l'AJUNTAMENT  de  l'Arboç  realitza  múltiples  actuacions  i  activitats  
relacionades amb la creativitat i la innovació així com en l'impuls dels "Barris Antics",  
pel que considera molt oportú que el Fòrum d'aquest any es dediqui a " barris Antics,  
cascs històrics: un patrimoni viu per descobrir ", sota l'eslògan" Molta Catalunya per  
descobrir ".

Per  tot  l'anteriorment  exposat  i  en  l'exercici  de  les  seves  competències,  les  parts  
estimen altament positiu  col·laborar en la  realització i  organització del  VI  Fòrum de  
Ciutats  i  Territoris  Creatius  d'Espanya.  Amb  el  propòsit  d'establir  les  bases  de  la  
col·laboració conjunta, acorden subscriure el present conveni de col·laboració, basat en 
les següents, 

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i àmbit del Conveni.

El present Conveni té per objecte establir les condicions de COL·LABORACIÓ entre  
l'AJUNTAMENT de l'Arboç i l'ASSOCIACIÓ ESPANYA CREATIVA, com a titular de la  
iniciativa  VI  FÒRUM  DE  CIUTATS  I  TERRITORIS  CREATIUS  D'ESPANYA  -  
CATALUNYA 2018 i de la COPA ESPANYA CREATIVA, per a la seva desenvolupament  
els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2019 a la Ciutat de Lleida. A més de poder realitzar  
activitats paral·leles en els diferents ajuntaments de Catalunya que desitgin formar part  
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de la Programació Oficial del Fòrum que podran transcórrer l'1 de setembre de 2018 al  
31 de Març de 2019. També activitats promocionals i de presentació de l'esdeveniment,  
com en el Congrés Mundial d'Smart Cities de Bacelona (La Fira), el 15 de Novembre de  
2018.

SEGONA.- Definició de l'actuació.

Es  tracta  d'una  actuació  d'interès  públic  els  objectius  principals  són  els  següents:
Impulsar la internacionalització de la cultura espanyola i afavorir la cohesió social entre  
les  comunitats  autònomes,  les  ciutats  i  els  territoris  jurídicament  constituïts.
Incrementar  la  capacitat  per  generar  ocupació  potenciant  la  formació,  la  
professionalització i el networking empresarial i cultural.

Estimular la participació privada en el finançament dels projectes culturals i innovadors  
de desenvolupament territorial.

Fomentar el diàleg públic-privat i amb la societat civil, al seu torn, entre els diferents  
sectors de l'economia.

Debatre,  entre  altres  conceptes  i  models,  sobre  la  complementarietat  de  la  ciutat  
creativa i la ciutat intel·ligent i,  al seu torn, entre de l'economia creativa i l'economia  
verda com a estratègies de desenvolupament sostenible.

Potenciar  el  turisme cultural  i  creatiu  d'Espanya i  en especial  de Catalunya,  el  seu  
potencial creatiu i d'innovació, així com el seu lideratge creatiu internacional, amb la  
posada  en  valor  del  seu  patrimoni  i  centres  històrics  urbans.
Fomentar la pau i la convivència, com a eines bàsiques per al diàleg i l'enfortiment d'un  
territori compacte, divers i inclusiu.

* S'adjunta com ANNEX-1, l'ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA, que  
podrà patir variacions en funció del finançament aconseguida.

*  S'adjunta  com  ANNEX-2,  el  PRESSUPOST  ESTIMAT  BASE,  que  no  inclou  les  
Activitats  Paral·leles  ni  Experiencials  del  Fòrum,  que  hauran  de  realitzar-se  amb 
patrocini privat o altres ajuts públics, si s'escau. Patrocini que podrà ser econòmic o en  
espècie.

TERCERA.- Vigència del Conveni.

El present Conveni començarà a produir els seus efectes a partir de la data de la seva  
signatura i tindrà una durada fins el 31 de Març el 2019.

QUARTA.- Obligacions dels intervinents.

Per a l'execució de l'objecte del present conveni, les parts signants es comprometen  
amb les obligacions que s'indiquen a continuació:
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Excm. AYUNTAMENTO DE L'ARBOÇ:

Encomana a l'Associació ESPANYA CREATIVA, la Direcció General i Gestió del Fòrum.  
Alhora, l'AJUNTAMENT de l'Arboç es compromet a aportar la quantitat econòmica que  
li  correspongui  (Annex-3),  d'acord  amb  la  Taula  de  l'Annex-3.1.  d'aquest  Conveni.  
Aquesta  quantitat  haurà  de  ser  dipositada  en  el  compte  bancari  de  l'Associació  
Espanya  Creativa  d'acord  al  Model  de  Factura  indicat  en  Annex  3.2.

Dóna  conformitat  a  que  les  decisions  sobre  la  Programació  Oficial  del  Fòrum,  es  
prenguin per unanimitat entre l'Associació Espanya Creativa i el Comitè d'Experts (Jurat  
de  la  Copa  Espanya  Creativa  2018/2019),  que  conformen al  seu  torn,  el  COMITÈ  
ORGANITZADOR DEL FÒRUM – Annex-4.

No podrà subscriure cap document en relació al Fòrum, que no sigui amb l'Associació 
ESPANYA CREATIVA.

Podrà  formar  part  si  ho  desitja  del  Grup  de  Treball,  encarregat  de  fer  propostes  
d'activitats o ponents en els tres dies del Fòrum a la Seu Principal, que ha d'aprovar per  
unanimitat en el citat Comitè Organitzador del Fòrum.

En  qualsevol  cas,  es  compromet  a  participar  directament  en  les  propostes  de  les  
activitats experiencials o paral·leles que tinguin lloc en els espais públics de la ciutat de  
Lleida (aportant el capital humà o en espècie que calgui per al seu desenvolupament),  
en els tres dies del Fòrum (del 14-16 de febrer de 2019) i que tinguin a veure amb la  
posada en valor del projecte "Barris Antics", projecte guanyador de la Copa Espanya  
Creativa-Melilla 2017. Totes aquestes activitats comptaran sempre amb el vistiplau del  
Comitè  Organitzador  del  Fòrum  i  per  al  cas  de  formar  part  del  Grup  de  Treball,  
col·laboraran directament en la seva organització. 

Col·laborarà en la captació de Patrocini  i  altres ajuts públics per a l'enriquiment del  
Fòrum, en la mesura del possible.

Podrà si ho desitja en el període que dura la Programació Oficial del Fòrum (l'1 de  
setembre de 2018 al 31 de Març de al 2019), incloure premis semblants a la Campanya  
de "Barris Antics", per a la promoció de la seva ciutat, oberts a els inscrits al Fòrum, per  
promocionar el Turisme del seu poble o ciutat a la resta d'Espanya oa l'exterior, sota  
l'eslògan "Molta Catalunya per descobrir". 

Per  la  seva  banda,  l'ASSOCIACIÓ  ESPANYA CREATIVA INNOVACIÓ  EN  XARXA:

1. Serà l'encarregada de la Direcció General del Fòrum i de la Gestió del mateix. A més,  
l'Associació Espanya Creativa juntament amb el Comitè d'Experts conforma el Comitè  
Organitzador que serà l'encarregat de l'Aprovació de la Programació Oficial del Fòrum.  
Aquest Comitè Organitzador comptarà amb la col·laboració dels ajuntaments que hagin  
signat el present Conveni.
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2. Encarregada de gestionar la CONVOCATÒRIA PÚBLICA del Fòrum, donarà visibilitat  
a l'AJUNTAMENT de l'Arboç en la mateixa, per mitjà d'una fotografia del seu poble o  
ciutat  i  una ressenya d'aquest,  així  com col·locant  el  seu Logo en la  Convocatòria.  
Aquesta Convocatòria Pública s'enviarà als més de 8.100 ajuntaments d'Espanya, 19  
Autonomies,  47  diputacions  i  altres  entitats  jurídiques  territorials  degudament  
constituïdes.

3. Farà una MEMÒRIA finalitzada el Fòrum, en la qual s'inclouran totes les Activitats  
que  hagin  format  part  de  la  PROGRAMACIÓ  OFICIAL  DEL  FÒRUM,  des  l'1  de  
setembre de 2018 al 31 de març de 2019 i que se celebrin en els diferents Ajuntaments  
de Catalunya col·laboradors en la seva organització.

4. Donarà visibilitat a l'AJUNTAMENT de l'Arboç, en alguna de les Taules Rodones o  
Conferències dels tres dies del Fòrum, col·locant el seu Logo com a col·laborador en  
l'organització, i incloent el mateix, en cartells, programes i altre material de difusió del  
Fòrum.  Així  com  en  la  pròpia  web  d'Espanya  Creativa  www.espanacreativa.es

5.  Comptarà  amb  l'AJUNTAMENT  de  l'Arboç  en  tots  els  Actes  Promocionals  que  
s'organitzin del Fòrum (rodes de premsa, presentacions, ....).

CINQUENA.- Coordinació i seguiment.

S'estableix  una  Comissió  de  seguiment,  que  vetllarà  pel  compliment  del  present  
Conveni de Col·laboració, formada per 2 membres de l'Associació Espanya Creativa  
Innovació en Xarxa, Sra Belén Elisa Díaz Pérez i  D. Fernando Rubio Ballestero i 2  
membres  del  AJUNTAMENT  de  l  '  Arboç  que  realitzaran  tasques  de  seguiment  i  
avaluació del present conveni.

SISENA.- Grup de Treball

El Grup de Treball  estarà format  per  un representant  de cada un dels  ajuntaments  
col·laboradors en l'organització que hagin subscrit el present conveni de col·laboració,  
que així ho desitgin i així ho manifestin a l'Associació Espanya Creativa. El Grup de  
Treball nomenarà un o dos coordinadors, que mantindran reunions periòdiques amb la  
directora del Fòrum (Presidenta de l'Associació Espanya Creativa Innovació en Xarxa)  
per al bon funcionament de l'esdeveniment.

El Grup de Treball s'encarregarà d'elaborar propostes en la programació, protocols de  
presentació de l'esdeveniment i designació de ponents, coordinar activitats paral·leles  
juntament  amb la  direcció  del  Fòrum.  Les Propostes  hauran  de ser  aprovades  pel  
Comitè Organitzador del Fòrum.

A més, el Grup de Treball s'encarregarà de l'organització directa de les activitats que es  
realitzin en els espais públics de Lleida, en els tres dies del Fòrum (del 14-16 febrer de  
2019) per a la mostra i posada en valor del projecte de "Pla de Barris Antics" i serà  
responsable de les mateixes. Aquestes activitats comptaran sempre amb l'aprovació  
prèvia  de  l'Ajuntament  de  la  ciutat  de  Lleida  i  del  Comitè  Organitzador,  a  més  
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comptaran amb la col·laboració i supervisió de la Direcció del Fòrum. 

SETENA.- De la jurisdicció.

Per a la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre les parts com  
a conseqüència d'aquest conveni, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol  
altre  fur  que  pogués  correspondre'ls,  se  sotmeten  a  la  competència  dels  Jutjats  i  
Tribunals de Madrid.

I en prova de conformitat amb els termes del mateix, les parts que intervenen signen  
aquest Conveni, al peu d'aquesta i al marge de cadascuna de les pàgines anteriors per  
duplicat exemplar en el lloc i data indicats al principi.

    Excm. Sr. Alcalde
                                                                 Sra. Presidenta Associació
AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ                          Espanya Creativa: Innovació en Xarxa «»

                                                                                                                                             

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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