
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I 
LA FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET IINNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA 

Barcelona, 27 de marg de 2015 

REUNITS 

D'una part, 

En nom i representació de l'Ajuntament de Barcelona (en endavant, Ajuntament), el Sr. 
Antoni Vives i Tomas, Tercer Tinent d'Alcalde, facultat per Acord de la Comissió de 
Govern de 25 de marg de 2015 i assistit pel Sr. Jordi Cases i Paliares, Secretari General 
de la Corporació, que intervé en exercici de les funcions de fe pública i assessorament 
legal preceptiu que li atribueix I'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les Bases del Regim Local. 

D'altra part, 

En nom i representació de la Fundació Privada i2CAT, internet i innovació digital a 
Catalunya (en endavant, FUNDACI6 i2CAT), domiciliada a Barcelona (08034), carrer 
Gran Capita 2-4, Edifici Nexus 1, 2a planta, despatx 203, amb CIF G-63262570, el Sr. 
Jordi Puigneró i Ferrer, en la seva condició de President del Patronat, en ús de les 
facultats conferides pel Patronat de la Fundació en sessió de 13 de febrer de 2014. 

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per obligar-se 
mitjangant el present Conveni Marc de Col'laboració 

EXPOSEN 

1. Que I'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 Llei 
22/1998 del Parlament de Catalunya, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona, i de la Llei de les Corts Generals 1/2006 de 13 de marg, per la qual es 
regula el regim especial del municipi de Barcelona, disposa d'amplies competencies 
municipals en el marc de la col'laboració institucional. 

2. Que la FUNDACI6 i2CAT té com a principals finalitats d'interes general: 

i. promoure i fomentar el desenvolupament tecnologic de Catalunya, de caracter 
experimental i investigador, amb vocació universal i no discriminatoria entre 
els agents i els operadors del sector 

ii. promoure la recerca avangada 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 avangada 
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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 i 
internacional s de caracter similar 

viL 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 infraestructures i els serveis de xarxa de banda 
ampla a Catalunya. 

Que el projecte i2CAT, predecessor de la FUNDACIÓ i2CAT, fou concebut com una 
plataforma de col'laboració per a la promoció de la recerca avanyada 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. 

4. Que la FUNDACIÓ i2CAT té com a 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'eficiencia i amb I'objectiu de que tinguin després aplicació en el mercat. 

5. Que I'AJUNTAMENT, que esta reconegut internacionalment com una de les 
organitzacions públiques més innovadores, té la voluntat de reforyar encara més 
aquest paper fomentant la innovació a la ciutat de Barcelona i a les empreses 
establertes a la ciutat per afer-les més competitives. 

6. Que I'AJUNTAMENT esta col'laborant des deis inicis del projecte i2CAT, predecessor 
de la FUNDACIÓ i2CAT, i també un cop constituIda aquesta Fundació, aportant una 
part de la infraestructura de comunicacions en fibra óptica de I'AJUNTAMENT per a 
constituir la plataforma experimental de xarxa d'aquesta fundació. 

7. Que I'AJUNTAMENT, com a membre del Patronat de la Fundació i2cat des de I'any 
2008, vol ampliar la col'laboració amb la FUNDACIÓ i2CAT 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 esdevingui capdavantera tant en I'ambit de la 
generació de projectes empresarials en aquest sector, com en el d'utilització, per part 
deis ciutadans, de les noves eines de la societat del coneixement. 

8. Que el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, des de la 
Presidencia de la FUNDACIÓ i2CAT, fomenta la implicació del conjunt deis 
Departaments de la Generalitat i deis Ajuntaments de Catalunya en aquest projecte 
per tal d'avanyar I'estat de I'art de les aplicacions i serveis de la societat de la 
informació en les diferents arees (Indústria, Sanitat, Educació ... ). 

I per tot I'anterior, i a I'empara de I'establert a I'article 4.1 d) del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, I'Ajuntament de Barcelona la FUNDACIÓ i2CAT, consideren 
oportú formalitzar un CONVENI MARC DE COL'LABORACIÓ per establir les condicions 
en base a les que I'AJUNTAMENT col'laborara i donara suport a la FUNDACIÓ i2CAT, 
que es regeix pels següents, 
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PACTES 

PRIMER.- OBJECTE 

L'objecte del present Conveni és I'establiment de les condicions en base a les que 
I'AJUNTAMENT col, laborara i donara suport a la FUNDACI6 i2CAT. Mitjan<;ant el 
present Conveni I'AJUNTAMENT i la FUNDACI6 i2CAT estableixen un marc de 
col'laboració 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. 

El present conveni substitueix el que va ser signat entre I'AJUNTAMENT i la FUNDACI6 
i2CAT el 26 de juny de 2008. 

SEGON.- ÁMBITS DE COL·LABORACIÓ 

L'AJUNTAMENT i la FUNDACI6 i2CAT col'laboraran per a dur a terme, previ acord 
entre les parts, les següents actuacions: 

A. Desenvolupament de projectes d'innovació en I'ambit de les tecnologies d'lnternet 
i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

B. Promoció i desenvolupament d'activitats que permetin involucrar als usuaris 
ciutadans en els processos d'innovació (user-driven innovation). 

C. Col'laboració amb altres administracions, entitats i empreses, per impulsar 
iniciatives que permetin potenciar el desenvolupament tecnológic de Barcelona i 
de Catalunya, especialment en aquells ambits que estiguin alineats amb les 
estrategies d'especialització intel'ligent definides al pla RIS3CAT. 

D. Impuls de les iniciatives que permetin potenciar la creació, la incubació i 
I'establiment a Barcelona de noves empreses de base tecnológica, amb I'objectiu 
d'aconseguir atraure finan<;ament i nou talent tecnológic. 

Les parts s'exoneren mútua i recíprocament 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 a cadascuna de les actuacions indicades en el pacte SEGON, que ambdues parts 
decideixin executar, així com per a 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.- ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME 

L'AJUNTAMENT i la FUNDACI6 i2CAT manifesten el seu desig de col, laborar, en el 
marc de I'objecte principal d'aquest conveni, en projectes i activitats d'innovació i recerca 
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que es desenvolupin dins de I'AJUNTAMENT i/o dins de la FUNDACIÓ i2CAT, sempre 
que siguin d'interés mutuo 

L'AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ i2CAT definiran en un Pla d'Actuació les activitats i 
projectes que es desenvoluparan per un període de tres anys. Aquest Pla d'Actuació es 
realitzara de forma conjunta en un termini maxim de 6 mesos des de la data de signatura 
del present conveni, i en base a les necessitats de recerca i d'innovació de 
I'AJUNTAMENT, es definiran les línies estratégiques de R+D+i que es treballaran de 
forma conjunta, amb aportacions i recursos de I'AJUNTAMENT i de la FUNDACIÓ i2CAT. 
Inicialment els projectes i activitats que es defineixin en el Pla d'Actuació estaran 
englobades en els següents ambits tecnol6gics: 

• Tecnologies pel desenvolupament de les ciutats intel·ligents: infraestructures TIC i 
Internet. Sistemes oberts. 

• Investigació en solucions de big data i mineria de dades 
• Investigació en sistemes integrals per la provisió de serveis als ciutadans 
• Cloud Computing 
• Internet of Things. Sistemes de sensorització. 
• Arquítectures de gestió d'infraestructures. 
• Sístemes, ínfraestructures i actívítats oríentades a ínvolucrar la particípació 

ciutadana en els processos d'innovació de ciutat. 

Aquest Pla d'Actuació s'incorporara com a Annex al present Conveni Marc. 

De forma independent a aquest Pla d'Actuació definít al paragraf anterior, 
I'AJUNTAMENT podra proposar a la Direcció de la FUNDACIÓ i2CAT la realització de 
nous projectes, sempre que aquests estiguin dins de I'ambit d'actuació i de I'objecte 
fundacional de la FUNDACIÓ i2CA T. Aquests nous projectes seran integrats també en el 
mencionat Pla d'Actuació. 

CINQUE.- MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ i2CAT 

A la signatura del present conveni, la FUNDACIÓ 12CAT dura a terme, de conformitat 
amb el que disposen els seus Estatuts, els procediments establerts per a renovar 
I'AJUNTAMENT com a Patró de 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 1'6rgan de 
govern amb facultat suficient. Aquesta acceptació deis Estatuts de la FUNDACIÓ i2CAT 
es fara per acord de 1'6rgan competent que, en virtut del disposat a I'article 11.1 apartat 1) 
de la Carta Municipal, correspon al Consell Plenari. 

L'AJUNTAMENT exercira el seu carree eom a Patró de la FUNDACIÓ i2CAT mentre es 
mantingui vigent el present conveni de eol·laboració 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. 
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SISE.- APORTACIONS I SERVEIS QUE PRESTA LA FUNDACIÓ 12CAT 

Les principals aportacions i serveis que presta la FUNDACIÓ i2CAT que 
I'AJUNTAMENT pot gaudir com a Patró són les següents: 

• Accés a informació sobre les novetats en I'estat de I'art i les tendéncies en I'ambit 
de les tecnologies d'lnternet i les TIC. 

• Visibilitat deis diferents projectes de recerca i d'innovació que s'executen a la 
FUNDACIÓ i2CAT. 

• Intermediació entre els principals grups de recerca de les Universitats i els 
responsables d'innovació de les empreses o entitats que formen part del Patronat 
d'i2cat. 

• Accés a la plataforma experimental de banda ampla que disposa de connexió a 
xarxes internacionals de recerca (GEANT, GLlF), que permet realitzar proves 
precompetitives per al desenvolupament de nous serveis i aplicacions. 

• Assessorament en I'execució de plan s de recerca i d'innovació. 

• 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 d'innovació. 

SETE.- BENEFICIS PER AL' 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. 

• 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 qué hi participi 
I'AJUNTAMENT així ho requereixi(n). 

• Dret de participar en els diferents projectes tant nacionals com internacionals en 
els que la FUNDACIÓ i2CAT hi participi. 

• Aconseguir visibilitat internacional de I'AJUNTAMENT i deis projectes en els que 
hi participi a través deis fórums/jornades/esdeveniments on la FUNDACIÓ i2CAT 
hi prengui parto 
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VUITE.- OBLlGACIONS DE L' AJUNTAMENT 

L'AJUNTAMENT, com a entitat col·laboradora de La FUNDACIÓ i2CAT tindra les 
següents obligacions: 

1. Participar activament en alguna de les Arees/Unitats de recerca i innovació de la 
FUNDACIÓ 12CAT (Xarxes i Aplicacions distribu"ides, Mobilitat i Tecnologies Ubiqües, 
Salut i Dependencia, Audiovisual, Indústria), mitjanyant I'aportació deis mitjans 
humans i materials que s'acordin. Les entitats i empreses col·laboradores de la 
FUNDACIÓ i2CAT tenen I'obligació de participar com a mínim en una de les seves 
Arees/U n itats . 

2. Proposar el nomenament d'un Patró de la FUNDACIÓ i2CAT. La persona designada 
haura de tenir capacitat de decisió en les arees de recerca i d'innovació que estiguin 
alienades amb el Pla d'Actuació conjunt entre I'AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ i2CAT. 

3. Realitzar una aportació dineraria de 10.000 euros anuals destinats al finanyament 
deis costos d'estructura i de funcionament de la FUNDACIÓ i2CA T. 

4. Realitzar una aportació en especies valorada en 50.900 euros anuals, consistent en : 

A. La cessió de trams de fibres i enllayos de connectivitat que I'AJUNTAMENT 
disposa al metro de Barcelona, i que actualment ja es troben operatius: 

Tram 1 (3.600m de longitud): Unia 3, compres entre les estacions Zona 
Universitaria i Sants estació: quatre fibres. 

Tram 2 (6.200m de longitud): Unia 5, compres entre les estacions de Sants 
Estació i Sagrera: dues fibres. 

Tram 3 (2.900m de longitud): Unia 1, compres entre les estacions de Sagrera 
i I'IMI: dues fibres. 

La valoració económica d'aquests trams de fibra es fa en base als mateixos 
criteris que es van definir en el conveni de col·laboració de I'any 2008 (preu de 3€ 
x m e t r e x a n y per cada parell de fibres cedit), de manera que I'import total 
és de 48.900 euros per any. 

B. La cessió d'espai (housing) i infraestructura electrica per la ubicació de I'equip de 
comunicacions a la sala tecnica de l'lnstitut Municipal d'lnformatica. 

L'espai físic ocupat pels equips de comunicacions i la despesa que ocasionen 
en serveis infraestructurals es valora en un total de 2.000 euros per any. 

5. Promoure i finanyar dins la FUNDACIÓ i2CAT, de forma individual o amb la 
col·laboració d'altres companyies i entitats, el desenvolupament de com a mínim un 
(1) projecte anual de recerca o d'innovació. El compliment d'aquesta obligació queda 
condicionat a I'existencia de dotació pressupostaria, i a I'aprovació del corresponent 
expedient administratiu per part de l'Ajuntament de Barcelona. 
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NOVE .- OBLlGACIONS DE LES PARTS 

Mitjanyant el present Conveni la FUNDACIÓ i2CAT assumeix les següents obligacions: 

• Destinar les aportacions dineraries de I'AJUNTAMENT al finanyament de les 
activitats contingudes als Plans Estrategics anuals de la FUNDACIÓ i2CAT, que 
són aprovats pel Patronat de la Fundació. 

• Mantenir informat a I'AJUNTAMENT de la destinació o ús de les aportacions en 
especies (infraestructura i connectivitat) 

• Aportar els recursos humans i coneixements necessaris per a la correcta execució 
deis projectes d'innovació que de forma anual s'executin de forma conjunta amb 
I'AJUNTAMENT. 

• Convidar a participar a I'AJUNTAMENT en aquelles iniciatives/projectes de 
recerca i d'innovació nacionals o internacionals que puguin ser d'interés mutu, i 
que conjuntament permetin aconseguir finanyament competitiu per executar les 
activitats que se'n derivin. 

• Complir amb la resta d'obligacions que es deriven del present Convenio 

Per la seva part, I'AJUNTAMENT assumeix en virtut del present Conveni les 
següents obligacions: 

• Realitzar a favor de la FUNDACIÓ i2CAT les aportacions dineraries i en especie 
compromeses. 

• Convidar a participar a la FUNDACIÓ 12CAT en aquelles iniciatives/projectes de 
recerca i d'innovació nacionals o internacionals que puguin ser d'interés mutu, i 
que conjuntament permetin aconseguir finanyament competitiu per executar les 
activitats que se'n derivin. 

• Complir amb la resta d'obligacions que es deriven del present Convenio 

DESE .- CARÁCTER DE LES APORTACIONS 

Les aportacions dineraries de I'AJUNTAMENT recollides en el present Conveni, seran 
gestionades per la FUNDACIÓ i2CAT sota les condicions i supervisió del Patronat de la 
Fundació. 

Les aportacions en infraestructura de comunicacions que fa I'AJUNTAMENT tenen com a 
finalitat facilitar I'experimentació i la 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 pr6pies del desenvolupament de la seva activitat i mancanya de recursos 
addicionals que obliguin a un replanteig en I'assignació deis recursos existents. Aquest 
rescat no comportara cap indemnització a favor de la FUNDACIÓ i2CAT que, altrament, 
no podra oposar-s'hi. Qualsevol modificació en aquest sentit haura de ser comunicada a 
la FUNDACIO i2CAT amb un mínim de tres mesos d'antelació. 
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ONZE.- ÁREES D'INTERES PER A L'AJUNTAMENT 

A través d'aquest conveni, I'AJUNTAMENT impulsara i afavorira els Clústers de la 
FUNDACIÓ i2CAT, mitjan9ant 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 impuls ho sera mitjan9ant la formalització deis diferents convenis en que 
es concreti el present conveni marco 

DOTZE.- BENEFICIS 

Els beneficis que La FUNDACIÓ i2CAT pugui obtenir com a consequencia de les 
activitats económiques, I'objecte de les quals estiguin relacionades amb les finalitats de 
la FUNDACIÓ i2CAT o siguin complementaries o accessóries d'aquests, revertiran en la 
seva totalitat i en exclusiva a la FUNDACIÓ i2CA T. 

TRETZE.- FINANCAMENT DELS PROJECTES 

L'AJUNTAMENT, juntament amb la FUNDACIÓ i2CAT, col, laborara a buscar el 
finan9ament adient per a executar els projectes de recerca i innovació que de comú acord 
decideixin desenvolupar. 

CATORZE.- PARTICIPACIÓ EN L'EXECUCIÓ DE PROJECTES 

Independentment deis ambits de coHaboració exposats en el Pacte, en el cas que 
L'AJUNTAMENT manifesti a la FUNDACIÓ i2CA T la seva voluntat de participar en 
I'execució d'un projecte concret, aprovat per la Comissió Delegada, la FUNDACIÓ 
i2CAT d'una banda i I'AJUNTAMENT amb la resta de participants de I'altra, formalitzaran 
la seva relació jurídica mitjan9ant 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. 

QUINZE.- PUBLlCITAT I DIFUSIÓ DELS ACORDS 

Els signants del conveni s'autoritzen afer públic i donar visibilitat a aquest a través de les 
seves pagines web i d'altres suports de que es disposin i considerin adients. 

Les parts s'autoritzen a utilitzar, de forma no exclusiva i temporal, la seva respectiva 
imatge corporativa o logotip en el contingut informatiu que es generi per difondre 
I'existencia d'aquest conveni, sense que comporti cap dret de propietat sobre la imatge, 
marca o logotip. En tots els altres casos en que, com a conseqüencia i en aplicació deis 
acords aquí establerts, es consideri necessari fer ús de la marca o logotips de I'altra 
entitat, aquestes demanaran autorització previa que s'atorgara per escrit. 

Les parts decidiran de mutu acord la política de comunicació i publicitat. així com de t 
visibilitat de les marques de cadascuna de les entitats i, en el seu cas, deis respectius 
patrocinadors, per a 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. 
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SETZE.- MANCA D'EXCLUSIVITAT 

El present conveni no comporta cap tipus d'exclusivitat per a 12CATen relació a les 
actuacions que són objecte del conveni. 

DISSETE.- INTERLOCUTORS 

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

• 

• 

Per part de I'AJUNTAMENT: Eduard Martin Lineros 
e-mail: emartin@bcn.cat 

Per part de la FUNDACIÓ i2CAT: Sr. Sebastia Sallent 
e-mail: sebastia.sallent@i2cat.net 

Sr. Joan Manel Martin 
e-mail: jmanel.martin@i2cat.net 

DIVUITE.- AUTORITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT 

Amb caracter general, I'AJUNTAMENT autoritza a la FUNDACIÓ i2CAT, durant el 
període de vigencia del present Conveni a utilizar 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 una altra menció que s'avingui amb el caracter d'entitat 
col'laboradora, i sense perjudici del disposat a I'apartat SETZE del present Conveni. 

DINOVE.- VIGENCIA 

El present conveni entrara en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindra una 
vigencia de tres (3) anys, que podra ser prorrogada per dos anys, sempre que s'acordi de 
manera expressa per les parts, i previa aprovació per part de I'órgan competent. 

VINTE. 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 contribucions económiques o 
altres aportacions realitzades per I'AJUNTAMENT i sobre I'import de les mateixes, 
mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o no obtingui autorització per a 
fer-ho . 

VINT-I-UNE.- PLE CONVENI 

El present conveni i els seus annexes suposen el total enteniment i acord entre les parts 
en el que respecta a les qüestions cobertes pel mateix i, reempla9a i substitueix 
qualsevol enteniment, acord, conveni o declaració d'intencions, previ entre les parts, 
en cada cas, per via escrita o oral, o de qualsevol tipus respecte al present. 
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VINT-I-DOSE.- EXTINCIÓ 

1. Aquest conveni s'extingeix per: 
a) Finalització del termini de vigencia. 
b) Mutu acord de les parts. 
c) Incompliment de les estipulacions que conté. 
d) Denúncia per qualsevol de les parts, subjecta al requisit formal de preavís amb una 
antelació mínima de sis mesas. 
e) Per causa d'interes públic sobrevingut, previa notificació a i2CAT amb una antelació 
mínima de un mes, havent i2CAT de deixar lliure la totalitat o part de I'espai, en funció de 
la comunicació rebuda de l'Ajuntament de Barcelona. 

2. En el suposit d'extinció del conveni per incompliment de les seves estipulacions, la part 
afectada per I'incompliment ha ha de posar de manifest a I'altra part de manera fefaent. 

A partir de la data de notificació la part presumptament responsable de I'incompliment 
disposara d'un termini de quinze dies habils per presentar els documents i justificacions 
que estimi adients. Transcorregut aquest termini, i previa valoració deis documents i 
justificacions presentats, la part afectada per I'incompliment podra declarar extingit el 
present conveni, cosa que s'haura de notificar a I'altra part. 

Si de I'incompliment es deriva un perjudici economic per a la part afectada, aquesta tindra 
dret al rescabalament deis danys i perjudicis. 

3. En tots els casos d'extinció, les parts adoptaran les mesures adequades perque no es 
produeixin perjudicis a tercers. 

VINT-I-TRESE.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

1. La Comissió de Seguiment la presideix el Gerent de I'IMI o la persona que aquest 
designi, i esta formada per tres representants de I'IMI i tres representants de la 
FUNDACIÓ i2CAT, tots el/s amb la competencia professional necessaria per al 
desenvolupament de les funcions que té assignades la Comissió de Seguiment. 

2. La Comissió de Seguiment té les funcions següents: 
a) Vetl/ar pel compliment de I'objecte del conveni. A aquest efecte la Comissió de 
Seguiment pot propasar I'adopció de les mesures o actuacions complementaries que 
consideri necessaries. 
b) Resoldre el dubtes d'interpretació que es puguin plantejar. 
c) Propasar solucions a les discrepancies que puguin sorgir entre les parts en I'execució 
delconveni. 

3. Els acords de la Comissió de Seguiment s'adopten per unanimitat de tates les parts 
representades. 

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

5. La Comissió de Seguiment constituIda s'ha de reunir dins del mes següent a la 
formalització del present conveni. En la primera reunió ha d'acordar el regim de 
funcionament intern per a I'exercici de les seves funcions. 
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VINT -I-CINQUE.- JURISDICCIÓ 

Les qüestions litigioses que s'originin entre les parts per raó d'aquest conveni i no s'hagin 
pogut resoldre en el si de la Comissió de Seguiment, se sotmetran als Jutjats i Tribunals 
de la de la ciutat de Barcelona. 

VINT-I-SISE.- SIGNATURA 

El present conveni pot signar-se de manera presencial o diferida, sense perjudici que, a 
tots els efectes conferits a la data i 1I0c de signatura d'aquest conveni, s'estara a les que 
figuren a l'encap9alament. 

I en prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat i a un 
sol efecte en ellloc i la data indicats a l'encap9alament. 

LA FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET i 
INNOVACIÓ IGITAL A CATALUNYA 

Sr. Jordi P gner· i Ferrer 
President d I Patronat 

DE BARCELONA 

1I·lm. 

Jordi C es i Paliares 
Secretari general 

. 
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