Nota informativa en relació a la proposta de contracte de confidencialitat, protecció de la
propietat intel·lectual i promesa d'encàrrec presentada per Egara Aeronàutics.

Antecedents
El passat mes de juny, Egara Aeronàutics, S.L. va presentar una proposta de “contracte
de confidencialitat, protecció de la propietat intel·lectual i promesa d'encàrrec”, amb la
voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament de Terrassa un cop detectada la coincidència
d'ambdues parts pel que fa a l'interès que podria tenir per a la ciutat i per al
desenvolupament de l'economia i la indústria local, la implementació d'un projecte per a
la creació d'un centre de formació ocupacional i continuada de professionals del
Transport Aeri.
Els elements substancials que conté la proposta, i respecte els que es referirà la present
nota informativa són els següents:
a) Es preveu l'encàrrec de l'Ajuntament a l'empresa Egara Aeronàutics, per tal que
aquesta presenti un avantprojecte i un projecte formatiu, constructiu i tècnic, així
com l'estudi de viabilitat per a la creació del centre de formació, mitjançant una
empresa pública u organisme que en el seu dia es constitueixi a l'efecte.
b) Es preveu també, amb posterioritat al lliurament de l'avantprojecte indicat, un
compromís de l'Ajuntament d'encarregar a Egara Aeronàutics, S.L. (o a qualsevol
altre empresa que aquesta determini), la realització del projecte i desenvolupament
del estudi de viabilitat posterior. Es remet a un posterior contracte la fixació de les
condicions per les que es regirà aquest encàrrec.
c) Es preveu el compromís de l'Ajuntament de no desenvolupar cap projecte idèntic o
similar relacionat amb la formació aeronàutica i ocupacional de qualsevol
professionals del transport aeri o espacial en la ciutat o fora d'ella, en cas de
desestimar el projecte que es presenti.
Consideracions normatives
Un cop analitzada la proposta de referència, aquesta Secretaria considera adient fer
avinent les consideracions següents pel que respecta al règim jurídic que caldria
observar:
1. Règim jurídic pel que es regeix l'administració municipal en matèria contractació.
L'Ajuntament de Terrassa, en tant que administració que integra el sector públic, ha
d'aplicar la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), i els reglaments que la desenvolupen, i ha de garantir en tot
moment que les seves actuacions s'ajusten als seus requeriments pel que fa a la
llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no
discriminació i igualtat de tracte, salvaguarda de la lliure competència i la selecció de
l'oferta econòmicament més avantatjosa.
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2. Règim jurídic pel que es regeix l'administració municipal en matèria de prestació de
serveis i activitats d'interès públic.
Per a l'exercici d'activitats per part de les entitats locals en règim de lliure
concurrència, cal formar un expedient previ en el que s'acrediti la conveniència i
l'oportunitat de la iniciativa, i la concurrència de l'interès públic, i requereix la
tramitació següent
a) Acord inicial del Ple de la Corporació, en el que es designi una comissió
d'estudi integrada per membres de la corporació i personal tècnic.
b) Redacció de la memòria justificativa per la indicada comissió. El contingut de la
memòria ha de ser:


L'avantprojecte, en el seu cas, de les obres i instal.lacions necessàries
per a la implantació de l'activitat proposada.



La justificació de la conveniència i oportunitat de la iniciativa i de l'interès
públic que concurrent en la activitat, valorant-se, entre d'altres, les
avantatges socials derivades de l'activitat a prestar, dels llocs de treball a
crear, el recolzament a altres activitats locals, la difusió de tecnologia i
qualsevol altre.



El pressupost financer i el pla de posta en funcionament de l'activitat
econòmica projectada, la rendibilitat prevista i l'anàlisi cost-benefici.



La forma jurídica, les normes reguladores i els Estatuts de la societat u
organisme que s'hagi de instituir, en el seu cas, l'àmbit d'actuació, i
supòsits de finalització de l'activitat.

c) Presa en consideració de la memòria per part del Ple municipal en cas que la
consideri degudament justificada, i sotmetiment a informació pública.
d) Aprovació final de l'expedient pel Ple municipal.
Conclusions
Els encàrrecs que es proposen efectuar coincideixen amb l'objecte que la LCSP
estableix com a prestacions pròpies dels contractes de serveis i/o de gestió de serveis
públics, i requereixen per a la seva formulació i adjudicació un procediment previ de
licitació amb publicitat i concurrència.
Els requeriments legals als que s’ha d’adequar l’administració municipal per a la
implementació d'una activitat, són difícilment compatibles amb els compromisos que es
proposa que adquireixi en aquest punt inicial l’Ajuntament, tant respecte a encàrrecs de
prestacions de serveis i/o de gestió de serveis públics que es puguin fer en un futur, així
com respecte l’acord que negui la possibilitat futura a endegar i/o implementar una
activitat d’interès públic que el Ple municipal consideri adequada.
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Es conclou la present nota informativa recomanant que, en cas que la voluntat de
col·laboració es concreti en termes contractuals, s'articuli mitjançant els procediments
previstos a la LCSP, prèvia concreció per part de l'Ajuntament de l'objecte de la
prestació que es pretén adjudicar. Convé recordar que l'article 45 de la LCSP determina
que no podran concórrer a les licitacions empreses que haguessin participat en
l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte sempre que la dita participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta d'empreses licitadores.
Si, en canvi, es pretén una col·laboració no subjecta a reciprocitat d'obligacions, i per
tant no subjecte al règim jurídic existent en matèria de contractació, l'Ajuntament pot
actuar exercint les seves facultats de foment i de col·laboració consensuada i, en
aquesta línia s'adjunta una proposta de conveni.
Terrassa, 23 de juliol de 2009.

Isidre Colás Castilla.
Secretari General acctal.
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PROPOSTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EGARA AERONAUTICS,
S.L. I L'AJUNTAMENT DE TERRASSA PER A LA IMPLEMENTACIO A TERRASSA
D'UN CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTINUADA DE
PROFESSIONALS DEL TRANSPORT AERI.

A la ciutat de Terrassa, .............................

REUNITS:

D'una part, IGNACIO RUBIO DEL PINO, major d'edat amb DNI núm. 46.133.198-M, en
la seva qualitat d'apoderat de la societat EGARA AERONAUTICS, S.L., segons
s'acredita en Escriptura de Poder atorgada davant el Notari d. Ignacio J. Boisan
Cañamero en data 2 d'octubre de 2008, amb domicili social al carrer Consell de Cent
246, 2-1 de Barcelona, CP 08011, amb CIF núm. B64957319.
................................................................, actuant en nom i representació de l’Excm.
Ajuntament de la Ciutat de Terrassa. (caldria concretar si l'actuació de l'Ajuntament es fa
de forma directa o mitjançant la societat municipal Foment de Terrassa, S.A.)
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal per a obligar-se i atorgar el present
conveni i, a tal efecte
MANIFESTEN:
I.

Terrassa és una ciutat econòmicament molt dinàmica i activa, i l'Ajuntament de
la ciutat té un constant interès en promoure les circumstàncies que estiguin al
seu abast per al desenvolupament socioeconòmic del municipi. A aquest
efectes té constituïda la societat de capital íntegrament municipal Foment de
Terrassa, S.A., instrument que, a més a més, gestiona el servei local
d'orientació, formació i inserció laboral.

II.

L'objectiu de l'organització és la realització d'activitats adreçades al
desenvolupament econòmic local, el foment, la gestió i l'execució dels
programes vinculats a la formació, promoció industrial, comercial i econòmica
de Terrassa.
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III.

Que la societat EGARA AERONAUTICS, S.L. té interès en col·laborar amb
l'Ajuntament de Terrassa per tal que aquest pugui avaluar l'interès econòmic i
social que pot representar el sector de formació ocupacional i continuada de
professionals del transport aeri.

En atenció als antecedents que han estat manifestats anteriorment, els sotasignats
estableixen de comú acord el present Conveni subjecte a les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte del present Conveni el constitueix l'establiment d'un marc de col·laboració i
relacions entre EGARA AERONAUTICS, .S.L. i l'Ajuntament de Terrassa, que permeti
l'estudi i anàlisi de viabilitat, en el seu cas, de la implementació d'un centre de formació
ocupacional i continuada de professionals del transport aeri a Terrassa.
SEGONA.- ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

D’acord amb l’objectiu definit a la clàusula anterior, les actuacions específiques que es
realitzaran en el marc del present Conveni, són:
a) Per part d'EGARA AERONAUTICS, S.L., la formulació d'un avanç projecte formatiu,
constructiu i tècnic que incorpori l'estudi de viabilitat.
b) Per part de l'Ajuntament es facilitarà informació de que disposi i que es pugui
requerir per a la formulació de l'avanç projecte referit anteriorment.
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC

El present Conveni es fonamenta i té el règim jurídic derivat de les estipulacions
contingudes al Capítol 1 del Títol 3, i al Capítol 1 del Títol 7, tots dos del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, del 13 de juny,
i en la resta de normativa estatal i autonòmica que és d’aplicació en matèria de foment i
de relacions i de col·laboració associativa.
QUARTA.- VIGÈNCIA
La vigència del present conveni comprendrà des del moment de la signatura fins a
l'acabament de l'actuació objecte de subvenció. En cap cas superarà la data de ………
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CINQUENA.- PRESSUPOST I FINANÇAMENT
Del present conveni no es deriva cap obligació ni compromís de despesa econòmica per
a l'Ajuntament de Terrassa.

SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Les parts constituiran una Comissió de seguiment com a instrument de suport,
seguiment i avaluació de les actuacions que es derivin del present Conveni.
SETENA.- MODIFICACIONS
Les parts poden modificar aquest conveni en qualsevol moment, mitjançant l’acord dels
òrgans competents de les respectives parts atorgants.
Les modificacions que en el seu cas es pactin s’adjuntaran com addenda del present
conveni.
VUITENA.- INCOMPLIMENT DEL CONVENI
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós-administratiu.
NOVENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Aquest Conveni es pot extingir o resoldre, entre d’altres causes, per les següents:





La realització del seu objecte o expiració del seu termini
La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front les obligacions que se’n
deriven.
L’incompliment de les obligacions derivades del conveni.
Per avinença de les parts signatàries.

DESENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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ONZENA.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació
entre les parts, que assumiran només les obligacions que dimanen del present conveni.
La responsabilitat de cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’estipulen
en aquest.
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.
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