CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL
CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL PER DUR A TERME
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE EN L’ÀMBIT
COMUNITARI

REUNITS
D’una part, Mónica Polo Rubia, regidora delegada de Salut, en representació de
l’Ajuntament de Terrassa
I d’altra el Sr. Daniel Nart Juanes, en nom i representació del Consell Esportiu del
Vallès Occidental Terrassa, amb adreça social al ca. Jocs Olímpics, 7 de Terrassa i
amb identificació fiscal G59478644, en la seva qualitat de President.
MANIFESTEN
I.

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (en endavant, CEVOT) té
com a objectiu el foment, la promoció i l’organització de l’esport en edat
escolar, entenent que l’activitat física incideix favorablement en el
desenvolupament físic i en la salut de les persones, a qualsevol edat. En
aquest sentit, està impulsant i desenvolupant activitats de foment de l’activitat
física saludable en diversos espais comunitaris.

II.

L’Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Salut i Comunitat, té entre els
seus objectius el de donar suport a iniciatives de caire comunitari que incideixin
en la promoció de la salut i la difusió de missatges preventius. Específicament,
en l’àmbit de l’activitat física l’interès es centra en la promoció d’activitats
saludables, no competitives, i que estiguin a l’abast de tota la ciutadania.

III.

El Servei de Salut Comunitària de l’Ajuntament de Terrassa, amb la
col·laboració del Servei Municipal d’Esports i del CEVOT, ha impulsat els
programes “Mou-te” (que facilita la pràctica d’activitat física saludable a la
ciutadania en diversos àmbits comunitaris) i “Jocs al Pati” (que promou el joc
actiu i no segregador en els espais d’oci escolar), amb una molt bona acollida
per part de la ciutadania.

IV.

L’Ajuntament de Terrassa té interès en consolidar aquest programes, i, alhora,
explorar-ne d’altres que ampliïn l’oferta d’activitats físiques saludables dirigides
a la ciutadania, sota els criteris d’accessibilitat per a tothom, adaptats a les
necessitats de la ciutadania i amb una perspectiva de gènere.

V.

El CEVOT té interès en potenciar també aquesta línia de treball en l’àmbit de la
promoció de l’activitat física saludable i no competitiva en espais comunitaris.

VI.

Ambdues institucions valoren molt positivament el desenvolupament dels
programes “Mou-te” i “Jocs al Pati”, i manifesten el seu interès en donar major
estabilitat i millorar la seva col·laboració.
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Per tot l’anteriorment exposat, ambdues institucions proposen la formalització d’un
conveni amb els següents
PACTES
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
Establir els termes de col·laboració entre el CEVOT i l’Ajuntament de Terrassa per dur
a terme programes i activitats de promoció de l’activitat física saludable en l’àmbit
comunitari.

SEGON.- DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES
El programa “Mou-te” consisteix en la difusió entre la ciutadania d’una oferta
d’activitats que promouen l’exercici i l’activitat física saludable i que, a més, reuneixen
els criteris d’accessibilitat (sense cost econòmic per a la ciutadania, adaptades a les
diversitats del cicle vital) i amb perspectiva de gènere. Algunes d’aquestes activitats
són organitzades per la pròpia societat civil, i algunes altres les promouen els serveis
municipals, amb la col·laboració del CEVOT.
El programa “Jocs al pati” ha estat elaborat conjuntament entre el CEVOT i el servei
municipal de Salut i Comunitat, i consisteix en uns tallers dirigits als centres educatius
d’educació infantil i primària per fomentar l’activitat física i la coeducació a través del
joc i la diversió, alhora que promou el reciclatge per a fabricar els estris que
s’utilitzaran en el joc. Es desenvolupa en el pati de l’escola i és dinamitzat per experts
en activitat física.
En el futur poden dissenyar-se altres programes o activitats que, seguint els principis i
orientacions indicades en la part expositiva, i d’acord amb l’objecte del conveni, es
consideri necessari per les parts.

TERCER.- APORTACIÓ DE LES PARTS
a) Aportacions de l’Ajuntament de Terrassa
1. Posar a disposició del programa un/a tècnic/a de referència del Servei de Salut
i Comunitat.
2. Facilitar un espai de coordinació i de difusió de totes aquestes activitats tant
entre d’altres serveis municipals com entre d’altres entitats que desenvolupin
activitats en l’àmbit objecte del programa i, sobretot, entre la ciutadania.
3. Participar en la Comissió tècnica de seguiment.
4. Aportar al CEVOT l’import màxim de 5.000,00 € anuals per al desenvolupament
de les activitats esmentades, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3413.31103.22699, el qual es farà efectiu prèvia presentació de les factures
pertinents.
b) Aportacions del CEVOT
1. Posar a disposició del programa un referent tècnic, així com els recursos
humans i tècnics necessaris per a dur a terme les activitats programades.
2. Donar continuïtat als programes “Mou-te” i “Jocs al Pati” sempre i quan la
Comissió Tècnica ho consideri adient.
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3. Informar regularment a l’Ajuntament sobre les activitats que du a terme en
aquests programes, amb especial indicació de les dades de participació i de
valoració per part de les persones participants, a fi i efecte de poder-ne fer el
seguiment adient.
4. Participar en la Comissió tècnica de seguiment.

QUART.- COMISSIÓ TÈCNICA
a) Es crearà una comissió tècnica de seguiment del projecte, que tindrà les següents
funcions:
1. Coordinar les activitats del programa amb d’altres programes de promoció de la
salut que du a terme l’Ajuntament.
2. Establir els mecanismes de traspàs de la informació necessària per fer el
seguiment del programa.
3. Valorar les incidències i/o necessitats que es puguin donar en el
desenvolupament del programa.
4. Fer seguiment de les activitats i formular propostes de millora així com una
avaluació anual.
5. Formular propostes de modificació, pròrroga o extinció del present conveni.
b) La comissió tècnica estarà formada, com a mínim, per dos representants de cada
entitat, i es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any.
c) La comissió traslladarà als òrgans competents de les parts aquelles propostes que
per a la seva execució i/o efectivitat sigui preceptiva la tramitació de l’acord que
correspongui en cada cas

CINQUÈ. - DIFUSIÓ
1. Per a totes les accions de difusió que es duguin a terme sobre les actuacions
derivades d’aquest conveni, tant en actes interns com de caràcter públic, es farà
constar expressament que aquestes es realitzen en virtut de la col·laboració establerta
entre l’Ajuntament de Terrassa i el CEVOT.
2. En tots els elements de difusió apareixerà la imatge corporativa de totes dues
institucions, i hauran de ser prèviament aprovats per les mateixes.

SISÈ.-. ÚS DE SIGNES DISTINTIUS I IMATGES
1. Cadascuna de les parts podrà informar públicament de l'existència i execució del
present Conveni, fent servir de manera lleial i respectuosa els signes distintius de
l'altra.
2. En aquest sentit, cada part declara i garanteix que és titular o té el títol o el poder
suficient per permetre a l'altra la utilització dels esmentats signes distintius o de
qualsevol altre bé protegit per les normes en matèria de propietat industrial i
intel·lectual i drets d'imatge.
3. La utilització dels signes distintius s'ha de fer d'acord amb el format que, a aquest
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efecte, facilitarà el titular o que s'exhibeixi a la seva pàgina web, i sempre sense alterar
o modificar el seu aspecte i exclusivament per als fins previstos en el present conveni.
4. En cas d'utilització dels signes distintius o imatges de l'altra part juntament amb els
de tercers (per exemple, en pàgines web, articles, memòries o catàlegs) la part
corresponent s'ha d'assegurar que no hi hagi risc d'associació o confusió indeguda
SETÈ.- PUBLICITAT
1. Les parts podran informar públicament i sempre de manera lleial de l'existència i

compliment del Conveni, en la mesura i mitjans que considerin oportuns.
2. Així mateix, les parts poden publicar i divulgar de la manera que estimin més
convenient i sempre de manera lleial, els resultats de les activitats desenvolupades en
el marc del conveni. Han d'informar les altres parts de la seva intenció abans de la
publicació en el cas que aquesta pugui tenir particular rellevància. Amb aquesta
finalitat, la part que publica facilitarà una còpia del text complet i imatges a l'altra. En
cas de no obtenir resposta en els cinc dies hàbils següents a la comunicació,
l'autorització s'entendrà concedida.
VUITÈ.- CONFIDENCIALITAT
1. Les parts poden revelar determinada informació relativa a les seves activitats, així
com de desenvolupament i materials, sempre que tot això sigui necessari per a la
consecució del conveni.
2. Les parts acorden que la informació que es revelin mútuament (llevat que sigui de
domini públic, que ja es conegués per l'altra part o que reveli a un tercer per
requeriment legal amb obligació de ser atès) tindrà la consideració de confidencial, per
la qual cosa es comprometen a guardar el més absolut secret sobre la informació de
l'altra part a que tinguin accés, en compliment del conveni.
3. Els deures de confidencialitat que les parts assumeixen en virtut del conveni
romandran en vigor després de l'extinció del mateix per qualsevol causa, llevat que
siguin donats a conèixer per qui sigui el titular del secret o la informació confidencial.
4. Les parts es comprometen a retornar o destruir la informació confidencial en el
moment de l'extinció del conveni, sense que es necessiti requeriment previ per a això.
5. El que preveu aquesta clàusula s'entén sense perjudici de la revelació que resulti de
la publicació d'informació no confidencial en virtut del pacte cinquè.

NOVÈ.- MODIFICACIONS
1. Qualsevol modificació d’aquest conveni es formalitzarà mitjançant l’aprovació d’una
addenda, amb el procediment que correspongui en cada cas i es tramitarà prèvia
proposta de la comissió tècnica.
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DESÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1. El present conveni serà vigent des de la seva aprovació amb una durada de 4 anys,
podent-se prorrogar per 4 anys més, per acord de les parts.
2. En el cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions que considerin
convenients.

ONZÈ.- CAUSES DE RESCISSIÓ
Seran causes de rescissió d’aquest conveni:
1. L’incompliment de qualsevol dels acords que s’hi estableixen.
2. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les aportacions que
s’hi estableixen
3. A proposta de la comissió de seguiment.
4. Per la denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació,
sense perjudici de finalitzar les tasques iniciades.
5. El cessament d’alguna de les parts en el compliment de les seves activitats
fundacionals i/o competències.
6. Per altres causes previstes a l’article 51 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del
sector públic

DOTZÈ. - JURISDICCIÓ COMPETENT
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

TRETZÈ. DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
1. El CEVOT reconeix que el present conveni de col·laboració no estableix cap mena
de relació de servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat
subsidiària prevista a l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, de manera
individual a cadascuna de les entitats, pel que fa al personal al seu servei i que
desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest protocol
2. Pel que fa al tractament i cessió de les dades necessàries, serà d’aplicació la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets
digitals. El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament
del desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de
dades de caràcter personal, en tot allò que no contradigui la LO 3/18 ni el Reglament
europeu de protecció de dades. I la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran individualment del
compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n derivin
3. Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Terrassa i el CEVOT es
responsabilitzen de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar
que el personal, les activitats de les quals suposin l’accés i exercici a les professions,
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oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou
l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,
prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers
humans, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es comprometen
a fer la comprovació oportuna al respecte, d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol,
de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència.

CATORZÈ. – RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es sotmet a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (arts. 47 a 53); a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (art. 57); al Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (arts. 303 a 311); a la Llei 26/2010,
de 3 d’agost de Règim jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya (arts. 108 a 112); i a la resta d’ordenament administratiu aplicable.
I en prova de conformitat, les parts subscriuen el present document per duplicat i a un
sol efecte
En representació del Consell Esportiu del En representació de l’Ajuntament de
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