
BarcelonOctiva 

CONVENI DE COL'LABORACIÓ 

relatiu a la ENCOMANA DE GESTIÓ 

BIM/sa ~~'" 

ENTRE BARCELONA ACTIVA SAU, 22 ARROBA BARCELONA SAU I BARCELONA 

D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SAU, PEL DESENVOLUPAMENT DE LES 

ACCIONS EN MATERIA DE·PROMOCIÓ ECONÓMICA DE BARCELONA 

A Barcelona, sel de maig de dos mil deu 

REUNITS 

D'una part, la senyora Anna Molero i Romén, en la condidó de Directora de la Societat 
Privada Municipal BARCELONA ACTIVA SAU -en endavan! BARCELONA ACTIVA-, amb 
domicili al carrer Llacuna 162-164 de Barcelona i amb CIF A-58295296. 

D'altra part, el senyor Josep Miquel Pique Huerta, en la condidó de Conseller Delegat de 22 
ARROBA BARCELONA, SAU -en endavant, 22 ARROBA-, amb domicili a carrer Avila 138 
pI. 3a de Barcelona i amb CIF A62412606. 

I d'una altra, el senyor Joan Conde del Campo, en la condició de Conseller delega! de 
BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES DE MUNICIPALS SAU -en endavant, BIMSA-, 
amb domicili al carrer Bolívia 105 pI. 3a i 4a amb CIF A62320486. 

MANIFESTEN 

1.- Les tres Societats anónimes unipersonals representades són societats mercantils les 
accions representatives del capital de les quals pertany íntegrament a l'Ajuntament de 
Barcelona per bé que, en el cas de 22 ARROBA, a través de BIMSA. 

11.- BARCELONA ACTIVA és I'Agencia de desenvolupament local de l'Ajuntament de 
Barcelona i té per missió acompanyar la transfomnació de Barcelona en clau d'iniciativa 
emprenedora, creixement empresarial, innovació, oportunitats professionals, gestió de 
capital huma i ocupacióde qualitat, miljangant I'impuls d'estrategies innovadores i de 
presta ció de servei de qualitat. 

111.- La fínalitat de 22 ARROBA és, essencialment, dur a terme les actuacions urbanistiques 
referides a les arees industrials i productives de la Ciutat amb qualificació urbanística de 
22@. Tanmateix, dins del seu objecte social també s'hi contemplen activitats de promoció 
economica. 
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IV.- En data 11 de mar<; de 2010, a proposta de la Gerencia Municipal, vis! I'informe proposa 
de la Gerencia de Recursos Humans i Organització, es va aprovar un Decre! d'Alcaldia 
adre9at a la reorientació estrategica deis serveis del Sector de Promoció Económica i el 
seus ens dependents. A I'apartat Sise d'aquesta Resolució s'estableix: 

"Encarregar a Barcelona d'lnfraestructures, S.A., que porti a terme les mesures 
organitzatives necessaries que racilitin la integra ció a Barcelona Activa, S.A. de les 
tasques de promoció económica que ha vingut desenvolupant tant 22 ARROBA, 
S.A.U., com la resta de les societats participades del grup." 

En conseqüencia, BIMSA en virtut d'aquest mandat de l'Alcaldia i en la seva condició 
d'empresa cap9alera del grup en el que esta integrada 22 ARROBA ha de tutelar aquest 
procés d'integració de les activitats de prom oció econOmica i fer-ne el posterior seguiment. 

V.- L'estrategia de la reorganització del Sector de Promoció Económica de I'Ajuntament té, 
com a eixos basics d'intervenció, en línia amb el projecte Barcelona 2.0, I'accent territorial, la 
simplificació administrativa i organitzativa evitant la duplicitat de funcions, la orientació del 
ciutada i la verticalització deis Sectors, en un context de restriccions pressupostaries, crisi 
economica i major competencia entre ciutats. 

Coincidents, doncs, les finalitats de BARCELONA ACTIVA i 22 ARROBA en I'exercici de les 
seves competencies de promoció economica de la Ciutat i, en virtut del que disposa el 
Decret d'Alcaldia de 11 de mar<; de 2010, en quant a la tutela i seguiment de I'operació, pel 
que fa a BIMSA, i reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessaria per subscriure 

. el present Conveni de col·laboració, el formalitzen en virtut de les següents, 

CLAUSULES 

Primera.- És objecte del present Conveni de coHaboració prendre les mesures 
organitzatives, tecniques i economiques per tal .de millorar la coordinació i potenciar les 
sinergies existents, en materia de promoció económica, entre 22 ARROBA i BARCELONA 
ACTIVA, amb el seguiment de BIMSA. 

5egona.- En virtut del present Conveni, 22 ARROBA encarrega a BARCELONA ACTIVA la 
realització de les accions de promoció economica que, fins ara, ha desenvolupat, tant al 
districte de la innovació com a tota la Ciutat. Per executar aquestes actuacions de promoció 
económica, 22 ARROBA autoritza a BARCELONA ACTIVA a utilitzar la marca 22@. 

L'esmentada encomanade gestió no su posa cessió de titularitat de les competencies ni deis 
elements substancials del seu exercici. 

Les prestacions concretes consistiran en: 

Promoció económica en sectors estrategics 
Localització 
Promoció empresarial 
Així com altres activitats que es considerin oportú dur a terme associades a aquestes 
línies d'actuació. 
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L'encomana de gestió s'haura d'executar de conformitat amb les instruccions que emeti 22 
ARROBA i que seran consensuades amb el Sector de Promoció Económica de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

En el supósit que BARCELONA ACTIVA contractas amb tercers per motiu, de I'encomana de 
gestió, a aquests contractes els hi resultara d'aplicació enels termes que en cada cas resulti 
procedent la Llei de Contractes del Sector públic. 

Tercera.- Els serveis que, en virtut d'aquest Conveni, prestara BARCELONA ACTIVA a 22 
ARROBA es valoren en un import de DOS MILlONS CENT ONZE MIL SET-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS (2.111.748,67 €lany), en 
cómput anual provinen! de transferencia corrent que percep la societat 22 ARROBA de' 
l'Ajun!ament de Barcelona ( import subjecte a les revisions que I'Ajuntamen! realitzi), mas les 

'subvencions, compensacions, lIoguers i ingressos provinents de participacions en les 
societats vinculades a I'activitat de prom oció económica segons la previsió d'ingressos i 
despesadetallat en el quadre que s'annexa com a Doc. núm. 1 i que es signat per totes les 
partsen senyal de conformitat. 

BARCELONA ACTIVA liquidara mensualment a la societat 22 ARROBA I'import 
corresponent a les despeses realitzades en prom oció económica en el marc pressupostari 
establert en el paragraf anterior. 

O'acordamb la legislació vigent, els serveis descrits en el Conveni que prestara 
BARCELONA ACTIVA a la societat 22 ARROBA no generaran IVA. 

Quarta.- BARCELONA ACTIVA facilitara a la societat 22 ARROBA i a BIMSA la informació 
que periódicament Ii sol'licitin i, elaborara una Memória Anual de I'activitat de la qual en 
donara compte al Sector de Promoció Económica de I'Ajuntament, a 22 ARROBA i a BIMSA. 

Cinquena.- Aquest Conveni de col'laboració entrara en vigor el dia 15 de maig de 2010 i 
tindra una vigencia indefinida. 

Sisena.- Tanmateix aquest Conveni es podra resoldre per mutu acord entre les parts. 

Setena.- Per a la prestació de serveis descrits en el present Conveni, BARCELONA ACTIVA 
podra tenir accas a dades de caracter personal que figurin en fitxers responsabilitat de 22 
ARROBA. En reladó amb aquestes dades, BARCELONA ACTIVA tindra la consideració 
d'encarregat de tractament que defineix la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caracter personal (en endavant, LaPO), essent 22 ARROBA la 
societat responsable del fitxer i tractament. 

" " '~' " A aq_ uests efectes, BARCELONA ACTIVA es compromet a: 

I Utilitzar, tractar i accedir a les dades personals en virtut de la presta ció de serveis 
•. descrita en el present Conveni i únicament conforme a les instruccions rebudes de 
.' 22 ARROBA i en els termes establerts en el presen! Conveni, per I'única i exclusiva 
1, 
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finalitat de prestar els serveis descrits, no podent-Ies utilitzar o aplicar amb finalitat 
diferent a la que aquí hi figura. 

BARCELONA ACTIVA no podra comunicar, cedir o transferir cap dada de caracter 
personal a la quetingui accés en virtut del present document a altres terceres 
persones, ni tan sois per la seva conservació, a no ser que compti en I'expressa 
autorització de 22 ARROBA 

Una cop complerta la prestació contractual, BARCELONA ACTIVA haura de retomar 
a 22 ARROBA les dades personals a les que hagi pogut tenir accés i/o generades en 
virtut de la prestació de serveis objecle del present Conveni, al igual que qualsevol 
suport o document en que constin dades de caracter personal objecte de tractament. 

BARCELONA ACTIVA permetra I'accés a les dades personals i informació 
confidencial a la que tingui accés en virtut deis serveis que presti a 22 ARROBA a les 
persones de la seva organització que tinguin necessitat d'accedir a elles per la seva 
execució. BARCELONA ACTIVA haura d'informar a dites persones de les 
obligacions de estipulades al present document, quedant les mateixes obligades al 
seu compliment i, en particular al seguiment del deure de secret i confidencíalitat ide 
les mesures de seguretat que es descriuen en el present acord. 

BARCELONA ACTIVA haura d'aplicar i seguir les mesures de seguretat necessaries 
per evitar I'alteracíó, pérdua, !ractamen! o accés no autoritzat a les dades personal s 
a les que tinguí accés o tractí, d'acord I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscos a que esta n exposades, ja provinguin del'acció 
humana o del medi físic o natural. A aquestes efectes, BARCELONA ACTIVA haura 
d'adoptar, com a mínim, les mesures de seguretat de nivell basic establertes al Reíal 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre o les del nivell que correspongui atenent a la 
naturalesa de les dades tractades. 

1, en prova de conforrnitat, les partes signenaquest Conveni de coHaboració per tri 
exemplar ia un sol efecte, en ellloc i la data esmentats a I'encapgalament. 

Ann Molero Romén 
BARCELONA ACTIVA 

Josep Miqu 
22A 

ué Huerta 
BA 

Joan Conde d~ 
BIMSA 
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PREVISIÓ D'INGRESSOS 1 DESPESES 

Transferencia corrent 
Gestió obres 
Gestió sol 
Convenis/5ubvendons 
Compensacions secto PE 
Uoguers 
Mediacomplex > 

Financers 
Interessos demora 
Altres Ingresos 
Altres Ingressos 

URBANISME PROMOClO TOTAL 
ECONOMICA 

. 1.439.751,33 
477.168,00 

0,00 
111.980,04 

0,00 
194.193,14 

4.000,00 
15.194,10 

-0,28 
802.535,00 

2.111.748,67 

383.672,72 
190.456,14 

52.105,50 
250.000,00 

3.551.500,00 
477.168,00 

0,00 
495.652,76 
190.456,14 

246.298,64 
250.000,00 

0,00 
0,16 

3.630,48 

4.000,00 
15.194,26 

3.630,20 
879.865,00 1.682.400,00 

TOTALlNGRESSOS 2.242.286,33 2.991.613,67 5.233900,00 
Despeses de personal 1.291.765,00 1.114.232,00 2.405.997,00 
Amortitzacions 100.000,00 33.856,00 133.856,00 
Promoció Economica 0,00 1.620.312,00 1.620.312,00 
Promoci6 Sectos Estrategia 0,00 875.398,89 875.398,89 

Sectors Intenslus tecnologia 0,00 97.685,64 97.685,64 
Sectors Intenslus conelxement ¡ creativitat 0,00 585.629,41 585.629,41 
Sector$ vincu!ats a I'energia i la mobiUtat 0,00 100.000,00 100.000,00 
General 0,00 56.000,00 56.000,00 
Innovació 0,00 36.083,84 36.083,84 

Localitzaci6 0,00 469.666,06 469.666,06 

Terrltorls Sagrera/CZF 0,00 110.000,00 110.000,00 
22@P!us 0,00 0,00 0,00 

Promoc!ó Local 0,00 58.335,50 58.335,50 
Espais 0,00 301.330,56 301.330,56 
Promoció Empresarial 0,00 275.247,05 275.247,05 

Captació lnversió O~OO 52.105,50 52.105,50 
Promotors i Inversors Immobmaris 0,00 20.000,00 20.000,00 
Breakfast 0,00 53.141,55 53.141,55 

Actes 1 Xarxes 0,00 150.000,00 150.000100 

Despeses de funcionament 
Corrent 608.606,71 96.071,38 704.678,09 

Altres serveis externs 196.018,84 58.842,00 254.860,84 
varis 45.895,78 68.300,29 114.196,07 
TOTAL DESPESES 2.242.286,33 2.991.613,67 5.233.900,00 

RESULTAT 0,00 0,00 0,00 


