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Ajuntament .~. de Barcelona 

CONVENI MARC DE COL'LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I LA FUNDACIÓ 12CAT, INTERNET IINNOVACIÓ DIGITAL A 
CATALUNYA 

Barcelona, 26 de juny de 2008 

REUNITS 

D'una part, 

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (en endavant, L'AJUNTAMENT), domiciliat 
a Barcelona (08002), plaga de Sant Jaume 1, amb CIF P-0801900-B, i en la 
seva representació l'lm. Sr. Ramón García-Bragado i Acín, quart tinent 
d'Alcalde que actua facultat per a aquest acte en virtut del decret d'Alcaldia de 
25 de juny de 2008, assistit pel Secretari General de la Corporació Sr. Jordi 
Cases i Paliares, com a fedatari i assessor legal preceptiu. 

I de I'altra, 

La FUNDACló PRIVADA i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A 
CATALUNYA (en endavant, FUNDACIÓ i2CAT), domiciliada a Barcelona 
(08034), carrer Gran Cap ita 2-4, Edifici Nexus 1, 2a planta, despatx 203, amb 
CIF G-63262570, i en la se va representació el Sr. Jordi Bosch i García, en la 
seva condició de President del Patronat. L~ 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitatlegal necessaria per obligar-se 
mitjangant el present Conveni Marc de CoHaboració 

EXPOSEN 

Que L'AJUNTAMENT és la institució que representa, governa i administra els 
interessos de la ciutat, que té la voluntat d'obrir la ciutat a les noves tecnologies 
en el camp de les telecomunicacions, i de fer-Ia més competitiva; i que en virtut 
de la Carta municipal de Barcelona, aprovada pel Parlament de Catalunya i per 
Llei del Parlament de l'Estat, disposa d'amplies competencies municipals en el 
marc de la col'laboració institucional. 

1. Que La FUNDACIÓ i2CAT té com a principals finalitats d'interes 
general: i) promoure i fomentar el desenvolupament tecnológic de 
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Catalunya, de caracter experimental i investigador, amb vocació 
universal i no discriminatori entre els agents i els operadors del 
sector, ii) promoure la recerca avan<;:ada en I'ambit de les xarxes i 
les aplicacions de banda ampla i la potenciació del seu ús en els 
diferents sectors de la societat catalana, iii) generar plataformes de 
col-laboració entre el sector privat i I'ambit de la recerca 
universitaria, iv) desenvolupar tecnologies d'lnternet a Catalunya en 
el nivell de les aplicacions, deis serveis i de la recerca de 
tecnologies de xarxa avan<;:ada, v) impulsar la col-laboració amb 
entitats i institucions que es proposin objectius similars, vi) 
col·laborar en forma de xarxa amb altres projectes de recerca 
nacionals e internacionals de caracter similar i vii) participar en 
projectes de recerca d'abast europeu. La FUNDACIÓ i2CAT esta 
concebuda a més com un fórum de trobada d'institucions, 
organitzacions i empreses interessades a participar en un projecte 
global per al desenvolupament de les infrastructures i els serveis de 
xarxa de banda ampla a Catalunya. 

2. Que el projecte i2CAT, predecessor de La FUNDACIÓ i2CAT, fou 
concebut com una plataforma de col·laboració per a la promoció de 
la recerca avan<;:ada en I'ambit de les xarxes i les aplicacions de 
banda ampla i la potenciació del seu ús en els diferents sectors de 
la societat catalana. 

3. Que La FUNDACIÓ i2CATté com objectiu potenciar la inversió en 
innovació de les empreses i fomentar la cooperació entre les 
empreses, grups de recerca i administració per a I'execució de 
projectes de recerca i innovació amb un alt grau d'eficiéncia i amb 
I'objectiu que tinguin després aplicació en el mercat. 

4. Que L'AJUNTAMENT, que esta reconegut internacionalment com 
una de les organitzacions públiques més innovadores, té la voluntat 
de refor<;:ar encara més aquest paper fomentant la innovació a la 
ciutat de Barcelona i a les empreses establertes a la ciutat per fer-
Ies més competitives. 

5. Que L'AJUNTAMENT esta col·laborant des deis inicis del projecte 
i2CAT, predecessor de La FUNDACIÓ i2CAT, i també un cop 
constituYda aquesta fundació, aportant una part de la 
infraestructura de comunicacions en fibra óptica de 
L'AJUNTAMENT per constituir la plataforma experimental de xarxa 
d'aquesta fundació. I que desitja mantenir I'actual col·laboració 
formalitzant a la vegada amb aquest conveni, el reconeixement a 
I'aportació feta fins el dia d'avui. 

6. Que L'AJUNTAMENT vol ampliar la col-laboració amb la fundació 
impulsant i participant en projectes de recerca i innovació en I'ambit 
d'lnternet i les noves tecnologies amb I'objectiu que la ciutat de 
Barcelona esdevinguicapdavantera tant en I'ambit de la generació 
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de projectes empresarials en aquest sector, com en el d'utilització, 
per part deis ciutadans, de les noves eines de la societat del 
coneixement. 

7. Que el Departament de Governació i Administracions Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, des de la Presidencia de La 
FUNDACIÓ i2CAT, fomenta la implicació del conjunt de 
Departaments de la Generalitat i deis Ajuntaments de Catalunya en 
aquest projecte per tal d'avangar I'estat de I'art de les aplicacions i 
serveis de la societat de la informació en les diferents arees 
(Indústria, Sanitat, Educació ... ) mitjangant el desenvolupament de 
clústers tematics per sectors. 

8. Que la col'laboració entre el L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ 
i2CAT constitueix un procediment idoni per aconseguir un major 
grau d'eficiencia en lIur respectiu ambit, desenvolupant iniciatives 
de coHaboració per potenciar el diferents clústers de La 
FUNDACIÓ i2CAT i fomentarles seves accions d'innovació. 

I per tot I'anterior L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ i2CAT desitgen 
subscriure el present CONVENI MARC DE COL'LABORACIÓ, que es 
basara en els següents 

PACTES 

PRIMER.- OBJECTE 

L'objecte del present Conveni el constitueix I'establiment de les condicions en 
base a les que I'AJUNTAMENT col'laborara i donara suport a La FUNDACIÓ 
i2CAT. Mitjangant el present Conveni L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ i2CAT 
estableixen un marc de coHaboració que, sense perjudici d'altres ambits que 
amb posterioritat a la firma del present Conveni s'acordin, versara sobre les 
actuacions assenyalades en el següent pacte SEGON. 

SEGON.- ÁMBITS DE COL·LABORACIÓ 

L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ i2CAT col'laboraran per a dur a terme, previ 
acord entre les parts, les següents actuacions: 

Realització de projectes d'innovació en I'ambit de les Tecnologies de la 
Informació i les Telecomunicacions i, més concretament, Aplicacions i Serveis 
en I'entorn d'lnternet de forma conjunta entre L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ 
i2CAT, amb la participació d'empreses del.sector i d'altres entitats interessades 
amb I'objectiu d'aconseguir un més ampli desenvolupament del municipi i de la 
seva Administració en aquest sector. 
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La FUNDACIÓ i2CAT facilitara a L'AJUNTAMENT assessorament tecnologic 
amb I'objectiu d'aconseguir el desenvolupament més racional i técnicament 
millor de les diferents xarxes de telecomunicacions en el municipi de 
Barcelona. 

La FUNDACIÓ i2CAT facilitara a L'AJUNTAMENT suport en la coordinació, 
homologació i estandardització de les diferents iniciatives públiques i privades 
per al desenvolupament de xarxes neutres en I'Area Metropolitana de 
Barcelona. 

La FUNDACIÓ i2CAT coHaborara i donara suport en els termes que s'acordin, 
per a la potenciació de I'ús de programari lliure en els diferents ambits 
d'actuació de L'AJUNTAMENT i en els seus sistemes d'informació tant de 
gestió interna com d'interconnexió amb el ciutadá 

Les parts s'exoneren mútuament i recíproca de qualsevol obligació que es 
pogués derivar d'aquelles actuacions sobre les quals les parts no haguessin 
arribat a un acord per a la seva execució. 

TERCER.- CONVENIS ESPECíFICS 

Per cadascuna de les actuacions indicades en I'anterior Pacte SEGON, que 
ambdues parts decideixin executar, així com per qualsevol altra actuació que 
les parts acordin amb posterioritat a la firma del present Conveni, es requereix 
un previ acord de les parts, que es formalitzara en un Conveni específic que 
s'incorporara com Addenda al present Conveni marc de Col·laboració. 

QUART.- ACTlVITATS QUE DURA A TERME LA FUNDACIÓ i2CAT 

La previsió de les activitats que dura a terme La FUNDACIÓ i2CAT es 
detallaran en un Pla d'Actuació desenvolupat per un període de tres anys. 

L'AJUNTAMENT manifesta el seu desig de col'laborar, en el marc de I'objecte 
principal d'aquest conveni, en aquells projectes i activitats d'innovació i recerca 
que es desenvolupin dins La FUNDACIÓ i2CAT i siguin del seu interés. 

L'AJUNTAMENT podra proposar a la direcció de la FUNDACIÓ i2CAT la 
realització de nous projectes sempre dins de I'ambit d'actuació de La 
FUNDACIÓ i2CAT. Aquests nous projectes seran integrats en el Pla 
d'Actuació. 

CINQUE.- MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ i2CAT 

A la signatura d'aquest conveni, la FUNDACIÓl2CAT dura a terme, de 
conformitat amb el que disposen els seus Estatuts, els procediments establerts 
per a nomenar I'AJUNTAMENT patró per la FUNDACIÓ i2CAT. Correspondra a 
I'Alcalde la representació, en virtut del previst a I'article 13.1 apartat n) de la 



Carta Municipal de Barcelona, i sense perjudici de les delegacions que es 
puguin efectuar. 

En el cas que I'AJUNTAMENT, com a persona jurídica, sigui nomenada Patró 
de la FUNDACIÓ i2CAT, haura d'acceptar formar part del Patronat per acord 
de I'órgan de govern amb facultat suficient. Aquesta acceptació deis Estatuts 
de la FUNDACIÓ i2CAT es fara per acord de I'órgan competent que, en virtut 
del disposat a I'article 11.1 apartat 1) de la Carta Municipal Gorrespon al Consell 
Plenari. 

L'AJUNTAMENT exercira el seu carrec com a Patró de la FUNDACIÓ i2CAT 
mentre es mantingui vigent el present conveni de coHaboració o el que el 
substitueixi. 

Així mate ix haura d'ésser representat en el Patronat, d'una manera estable, 
d'acord amb les normes que ho regulin. 

SISE.- DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 

Els projectes que formaran part del Pla d'Actuació de La FUNDACIÓ i2CAT es 
desenvoluparan dins de Clústers tematics, coordinats i impulsats pels membres 
de La FUNDACIÓ i2CAT i altres companyies participants en el projecte. 

La FUNDACIÓ i2CAT s'ha organitzat inicialment en cinc Clústers: 

• Tecnologies de xarxa 
• Salut 
• Audiovisual 
• Educació 
• Industria 

SETE.- APORT ACIONS I SERVEIS QUE PRESTA LA FUNDACIÓ i2CAT 

Les principals aportacions i serveis que presta La FUNDACIÓ i2CAT i que 
L'AJUNTAMENT pot gaudir com a patró són les següents: 

Intermediació entre els principals grups de recerca del país integrats en el 
projecte i els responsables d'innovació de les empreses o entitats. 

Plataforma de xarxa de banda ampla per a la realització de proves 
precompetitives per al desenvolupament de serveis i aplicacions. 

Assessorament en I'execwció de plans de recerca i innovació. 



Integració en un Fórum de trobada d'lnstitucions, organitzacions i empreses 
que desenvolupa activitats que precisen infraestructures i serveis de banda 
ampla. 

Participació en el desenvolupament d'un model integrat de recerca aplicada i 
innovació en el que estan integrats l'Administració, les principals Universitats i 
grups de recerca del país i les empreses més importants del sector. 

Suport per a la creació de consorcis amb la finalitat de participar en 
convocatóries competitives d'ambit estatal o europeu per tal d'aconseguir fons 
per a I'execució de projectes. 

Col'laboració per a la participació, en fórums internacionals en els que La 
FUNDACIÓ i2CAT intervingui o estigui present. 

VUITE.- BENEFICIS PER A L'AJUNTAMENT 

L'AJUNTAMENT com a entitat col'laboradora de La FUNDACIÓ i2CAT i 
independentment d'altres serveis de la FUNDACIÓ i2CAT, gaudira deis 
següents beneficis: 

Rebre informació deis diferents projectes que es desenvolupin a La FUNDACIÓ 
i2CAT tant a nivell de Clústers com els comuns a tots els Clústers. 

Possibilitat d'utilització de tots els serveis i aplicacions de la plataforma global 
i2CAT. 

Gaudir de connectivitat en cas que el (s) projecte(s) en que hi participi 
L'AJUNTAMENT així ho requereixi(n). 

Dret de participar en els diferents projectes tan nacional s com internacionals en 
els que La FUNDACIÓ i2CAT hi participi. 

Visibilitat internacional de L'AJUNTAMENT i deis projectes en els que hi 
participi en els fórums que La FUNDACIÓ i2CAT hi prengui parto 

NOVE.- OBLlGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

L'AJUNTAMENT com a entitat coHaboradora de La FUNDACIÓ i2CAT tindra 
les següents obligacions: 

Participar activament en els Clústers en els que s'hi integri amb I'aportació deis 
mitjans humans i materials que s'acordi. Les empreses col'laboradores de La 
FUNDACIÓ i2CAT tenen I'obligació de participar com a mínim en un (1) deis 
seus Clústers. 
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Promoure dins La FUNDACIÓ i2CAT, de forma individual o amb la col'laboració 
d'altres companyies i entitats, el desenvolupament de projectes d'innovació i 
recerca. 

Aportació dineraria o en mitjans técnics, equipament, continguts i/o 
infraestructura, d'acord amb les necessitats de La FUNDACIÓ i2CAT i deis 
projectes que es desenvolupin. La valoració d'aquestes aportacions, en cas de 
no ser dineraria, sera validada per la direcció de La FUNDACIÓ i2CAT. 

DESE.- OBLlGACIONS DE LES PARTS 

1.- Mitjangant el present Conveni La FUNDACIÓ i2CAT assumeix les 
següents obligacions: 

Destinar les aportacions dineraries o materials de L'AJUNTAMENT al 
finangament necessari de les activitats contingudes en els Plans Anuals 
d'Actuació de La FUNDACIÓ i2CAT. 

Mantenir a L'AJUNTAMENT informat de la destinació o ús de les seves 
aportacions. 

Realitzar un seguiment acurat de tots els projectes que es desenvolupen en els 
diferents clústers. 

La resta d'obligacions resultants d'aquest Conveni. 

2.- Per la seva part, L'AJUNTAMENT assumeix en virtut del present Conveni 
les següents obligacions: 

Realitzar a favor de La FUNDACIÓ i2CAT les aportacions compromeses. 

Qualsevol altra obligació que resulti d'aquest document. 

ONZE .- CARAcTER DE LES APORTACIONS 

Les aportacions de L'AJUNTAMENT, recollides en el present conveni marc, 
seran gestionad es sota les condicions i supervisió deL'AJUNTAMENT, per la 
FUNDACIÓ i2CAT. 

Les aportacions en infraestructura de comunicacions que faci I'AJUNTAMENT 
tenen com a finalitat facilitar I'experimentació i innovació en el camp de les 
tecnologies de la informació i les telecomunicacions. 

L'AJUNTAMENT podra modificar o rescatar tota o part de la infraestructura 
aportada per necessitats propies del desenvolupament de la seva activitat i 
mancanga de recursos addicionals que obliguin a un replanteig en I'assignació 
deis existents. Aquest rescat no es derivara en cap indemnització a favor de la 
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FUNDACIÓ i2CAT qui, altrament, no podra oposar-s'hi. Qualsevol modificació 
al respecte sera comunicada a la FUNDACIO i2CAT amb un mínim de tres 
mesos d'anticipació. 

DOTZE.- ÁREES D'INTERES PER A L'AJUNTAMENT 

A través d'aquest conveni L'AJUNTAMENT impulsara i afavorira els Clústers de 
la FUNDACIÓ i2CAT, mitjanc;ant el seu programa per a potenciar les accions 
d'innovació i la participació' de les empreses innovadores deis diferents sectors 
en els projectes del clúster. Aquest impulsho sera mitjanc;ant la formalització 
deis diferents convenis en qué es concreti el present conveni marco 

TRETZE.- BENEFICIS 

Els beneficis que La FUNDACIÓ i2CAT pugui obtenir com a conseqüéncia de 
les activitats económiques, I'objecte de les quals estiguin relacionades amb els 
fins de la FUNDACIÓ i2CAT o siguin complementaries o accessóries d'aquests, 
revertiran en la seva totalitat i en exclusiva a La FUNDACIÓ i2CAT. 

CATORZE.- FINANCAMENT DELS PROJECTES 

L'AJUNTAMENT, juntament amb la FUNDACIÓ i2CAT, col·laborara a buscar el 
financ;ament adient per a executar els projectes de recerca i innovació que de 
comú acord decideixin desenvolupar. 

QUINZE.- PARTICIPACIÓ EN L'EXECUCIÓ DE PROJECTES 

Independentment deis ambits de col-laboració exposats en el Pacte SEGON i 
les arees d'interés relacionades en el Pacte DOTZE, en el cas que 
L'AJUNTAMENT manifesti a La FUNDACIÓ i2CAT la seva voluntat de 
participar en I'execució d'un projecte concret, aprovat per la Comissió 
Delegada, La FUNDACIÓ i2CAT d'una banda i L'AJUNTAMENT amb la resta 
de participants de I'altra, formalitzaran la seva relació jurídica mitjanc;ant un 
contracte, el qual haura de regular, entre d'altres aspectes, la titularitat, la 
cessió deis drets d'explotació i els drets d'ús sobre els resultats. 

SETZE.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

L'AJUNTAMENT i La FUNDACIÓ i2CAT crearan una Comissió de seguiment 
de.1 present Conveni i de les actuacions previstes, que estara integrada per les 
següents persones: 

Membres de la comissió per part de L'AJUNTAMENT: 
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• 'Sr, Jordi Roca i Caries, Director de Serveis del Coneixement de la 
Gerencia de Promoció Económica 

• Sr. Joan Batlle i Montserrat, Responsable del departament de 
Projectes Europeus de l' Institut Municipal d'lnformatica 

• Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez, director de I'Oficina de 
Telecomunicacions de la Gerencia d'e-Administració i Sistemes 
d'lnformació 

Membres de la comissió per part de La FUNDACIÓ i2CAT: 

• Sr. Artur Serra, Adjunt a la Direcció de La FUNDACIÓ i2CAT. 
Responsable de Relacions Internacionals. 

• Sr, Xavier Peiró, Director Executiu de La FUNDACIÓ,i2CAT. 
• Sr. Jesús Alcober, Director de la Plataforma MediaCAT de La 

FUNDACIÓ i2CAT. 

La Cornissió es reunira amb la periodicitat necessaria a criteri de les parts. 

DISETE.- PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÁCTER PERSONAL 

Les parts es comprometen a observar totes i cadascuna de les obligacions que 
pogués imposar la normativa sobre el tractament de les dades de caracter 
personal en relació amb les informacions d'aquest caracter que sigui, en el seu 
cas, necessari traslladar o derivar per I'execució deis extrems previstos en 
aquest document o per qualsevol altra destinació. 

DIVUITE.- POLÍTICA DE COMUNICACIÓ I PUBLlCITAT 

Les parts decidiran de mutu acord la política de comunicació i publicitat, així 
com de visibilitat de les marques de cadascuna de les entitats i, en el seu cas, 
deis respectius patrocinadors, per cadascuna de les actuacions que acordin / 
realitzar en col·laboració, 

L'esmentada política haura de ser establerta de comú acord amb la finalitat 
d'evitar perjudicar els interessos de cadascuna de les parts i la deis seus 
patrocinadors, i es plasmara en cadascun deis convenis específics que, en el 
seu cas, es subscriguin de conformitat amb I'establert en el Pacte TERCER del 
present conveni. 

DINOVE.- INTERLOCUTORS 

Per tal de comunicar-se qualsevol qüestió d'ordre practic derivada del present 
Conveni, les parts designen els següents interlocutors: 
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Per L'AJUNTAMENT: 

Per La FUNDACIÓ i2CAT: 

Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez 
e-mail: prodriguez@bcn.cat 

Sr. Artur Serra i Hurtado 
e-mail: artur.serra@i2cat.net 

VINTE.- AUTORITZACIÓ DE L' AJUNT AMENT 

Amb caracter general, I'AJUNTAMENT autoritza a La FUNDACIÓ i2CAT, 
durant el període de vigencia del present Conveni, a que utilitzi e insereixi la 
seva imatge comercial, marca, nom comercial, logo, denominació, i en el seu 
cas, anagrama en el correu institucional, presentacions generiques de la 
FUNDACIÓ i2CAT i altra forma de divulgació i comunicació pública de les 
activitats de la FUNDACIÓ i2CAT, sota la menció específica d'entitat 
col'laboradora o altra menció que s'avingui amb el caracter d'entitat 
col·laboradora, i sense perjudici del disposat a I'apartat DIVUITE del present 
Conveni. . 

VINTIUNE.- DURADA 

El present conveni entrara en vigor a partir de la data de la seva signatura i la 
seva vigencia es mantindra durant tres (3) anys. Conclos el període pactat, el L 
conveni es prorrogara explícitament, per períodes successius de dos anys, amb 
una antelació mínima de tres mesos a la data de venciment del conveni. 

VINTIDOSE.- CONFIDENCIALlTAT 

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les 
informacions de les que tingui coneixement, sobre I'aplicació de les I 
contribucions economiques o altres aportacions realitzades per 
L'AJUNTAMENT i sobre I'import de les mateixes, mentre aquestes 
informacions no siguin de domini públic o no obtingui autorització per fer-ho. 

VINTITRESE.- PLE CONVENI 

El present conveni i els seu s annexes suposen el total enteniment i acord entre 
les parts en el que respecta a les qüestions cobertes pel mateix i, reemplaya i 
substitueix qualsevol enteniment, acord, conveni o declaració d'intencions, 
previ entre les parts, en cada cas, per via escrita u oral, o de qualsevol tipus 
respecte al present. 
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VINTIQUATRE.- LlTlGIS 

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre i es sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, perque coneguin 
i decideixin sobre les qüestions que puguin sorgir respecte I'acompliment 
d'aquest conveni. 

I en prava de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per 
triplicat i a un sol efecte en el !loe i la data indicats. 

LA FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET 
IINNOVACIÓ DIGITAL A 

CATALUN'Y 

NTAMENT DE BARCELONA 

/ 

~. 
/,' 

1m. Sr. Ra 
Acín 

~a-BragadO i 
rt Tinent d'Alcalde 

Sr. Jordi case~es 
Secretari General 
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ANNEX 1 

PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA A LA XARXA 
EXPERIMENTAL DE BANDA AMPLA DE LA FUNDACIÓ ¡2CAT 

En el marc del Conveni de CoHaboració entre I'AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ 
i2CAT, les dues parts acorden la incorporació al mateix de I'aportació de dues 
fibres cedides per I'AJUNTAMENT per a la construcció d'una xarxa 
experimental de banda ampla pel desenvolupament de projectes pilot 
d'innovació i recerca en I'ambit de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions a la ciutat de Barcelona 

En novembre de 2001, el consorci 12cat es va adrec;:ar a I'IMI per demanar la 
seva col·laboració en el projecte, participant d'alguna forma en el projecte pilot 
de proporcionar serveis de connectivitat a alta velocitat en I'entorn urba de la 
ciutat de Barcelona. 

La participació de l'Ajuntament de Barcelona es va concretar amb la cessió 
d'infraestructures dins de la ciutat de Barcelona per tal d'establir una anella de 
fibra óptica mitjanc;:ant les fibres propietat d'aquesta Administració. 

1. DETALL DE LES APORT ACIONS 

L'aportació de l'Ajuntament es concreta en lacessió de dues fibres del cable 
que l'Ajuntament disposa pel metro de Barcelona. Els trams cedits són els 
següents: 

• Tram 1: Unia 3, comprés entre les estacions Zona Universitaria i Sants 
estació: quatre fibres. 

• Tram 2: Unia 5, comprés entre les estacions de Sants Estació i Sagrera: 
dues fibres. 

• Tram 3: Unia 1, comprés entre les estacions de Sagrera i I'IMI: dues 
fibres. 

• Tram 4: Dues fibres de I'enllac;: de backup entre I'IMI i Sant Jaume 
compartides amb serveis propis de l'Ajuntament per mitja de tecnologia 
DWDM. 

• Tram 5: Dues fibres de I'enllac;: de backup entre Sant Jaume i la 
prefectura de la guardia urbana compartides amb serveis propis de 
l'Ajuntament per mitja de tecnologia DWDM. 

• Tram 6: Unia 3, comprés entre les estacions de PI. Espanya i Sants 
estació: dues fibres. 

També es cedeix espai i infraestructura eléctrica per la ubicació de I'equip de 
comunicacions a la sala técnica de l'lnstitut Municipal d'lnformatica. 



2. CONDICIONS D'ÚS 

Aquestes aportacions queden regulades per les condicions establertes al pacte 
onzé del conveni marc 

3. VALORACIÓ 

Per tal de valorar la participació de l'Ajuntament en el projecte, tindrem en 
compte tres aspectes: 

1. Longitud deis trams de fibra óptica cedits a 12cat. El detall és el següent: 
- Tram 1 : 3.600 m. de fibra 
- Tram 2 : 6.200 m. de fibra 
- Tram 3 : 2.900 m. de fibra 
- Tram 4 : 5.000 m. de fibra 
- Tram 5: 3.700 m. de fibra 
- Tram 6 : 1.700 m. de fibra 

Aixó fa un total de 18.000 metres de fibra fosca i 8700 metres de fibra 
compartida, que valorem de la següent forma: 

• A un preu de 3 euros*metre*any per cada parell de fibres cedit pels 
trams en que es cedeix fibra fosca (números 1, 2, 3 i 6), fa un total de 
54.000 euros per any. 

• A un preu de 2 euros*metre*any per cada parell de fibres pels trams 
en que la fibra es compartida amb serveis de l'Ajuntament (números 4 i 
5), fa un total de 17.400 euros per any. 

2. Posta en servei de l'enlla9: 
Es contemplen les despeses ocasionades per I'establiment de I'anella de 
fibra. Aquestes despeses es van realitzar un sol cop a l'inici del projecte i 
el seu cost es valoren en 2.000 euros. 

3. Cessió d'espai (housing): 
Es valora en aquest apartat I'espai físic ocupat pels equips de 
comunicacions i la despesa que ocasionen en serveis infraestructurals. 
Aquestes despeses es poden valorar en un total de 2.000 euros per 
any. 

Per tant, la participació de l'Ajuntament en el projecte 12cat es pot valorar 
económicament en la quantitat de 73.400 euros per any, més una aportació 
inicial de 2.000 euros. 


