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Conveni de coHaboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjanc;ant el Departament de la Presidencia, i l'Ajuntament de Barcelona per 
contribuir al financ;ament de les despeses que representa la participació de la ciutat 
de Barcelona en l'Exposició Universal de Xangai 2010 

Barcelona, 3 de juny de 2009 

Reunits 

O'una banda, el Molt Honorable Sr. José Montilla ,Aguilera, en nom i representació de 
l'Administració de la Generalitat, en ús de les facultats previstes a la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de I'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

I de I'altra, l' Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, en nom i representació_de 
I'Ajuntament de Barcelona, Playa Sant Miquel, 4-5, 5a, 08002 Barcelona; assistit en aquest 
acte pel Sr. Jordi Cases i Paliares, Secretari General i fedatari de la Corporació d'acord amb . 
el que disposa I'article 92.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim 
local, en relació amb els articles 20n i 3er del RO 1174/87, de 18 de desembre. 

Manifesten 

1. Que l'Exposició Universal, que tindra lIoc a Xangai I'any 2010, s'organitza sota el lema: 
"Millors ciutats, millor vida". 

2. Que La ciutat de Barcelona ha presentat a la convocatoria de l'Exposició Universal, els 
projectes de Ciutat vella i Poble Nou 22@, que, com a projectes de bones practique.s, han 
estat seleccionats pel jurat internacional copresidit pel secretari general de l'Oficina 
Internacional d'Exposicions (BIE) i per la directora executiva de UN-Habitat, per formar part 
de I'exposició Universal de Xangai 2010. 

3. Que l'Ajuntament de Barcelona ha signat dos contracte de participació amb la Urban Best . 
Practices Area (UBPA) en data 1 de setembre de 2008 pels quals es compromet a ser 
present a I'esmentada manifestació amb un espai expositiu situat a la ZonaB4-2 de 638 
metres quadrats. 

4. Que I'esmentat Acord obliga a l'Ajuntament de Barcelona a comprometre una 
considerable inversió per fer possible la presencia de la ciutatamb la dignitat requerida. 

5. Que és interes de I'Administració de la Generalitat de Catalunya contribuir al finanyament 
de les des peses que correspongui a I'Ajuntament de Barcelona en motiu d'aquesta 

> participació. 

6. Que I'Acord de Govern de data 26 de maig de 2009 autoritza la concessió a I'Ajunta.ment 
de Barcelona d'una subvenció d'un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €), per contribuir al 
finanyament de les despeses que ocasioni la participació de Barcelona a l'Exposició 
Universal de Xangai 2010, amb carrec a la partida 0004 0/460000100/1210 deis 
pressupostosdels exercicis 2009 i 2010, de conformitat amb el que disposa I'article 94.2 del 



Text refós de la L/ei de finances públiques de Gatalunya, aprovat per Oecret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. 

7. Que l'Acord del Govern de data 19 de maig de 2009 autoritza al Oepartament de la 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya la despesa plurianual d'un maxim d'un milió i mig 
d'euros repartits de .Ia manera següent: 800.000 € amb carrec al pressupost de 2009 i 

·700.000 € amb carrec al pressupost de 2010. 

8"Que per Acord de la Comissió de Govern de data 13 de maig de 2009, l'Ajuntament de 
,Barcelona ha traspassat la gestió d'aquestesdeveniment a Barcelona de Serveis 
. Municipals, SA. 

Per tot I'anterior, s'acorda formalitzar aquest conveni, entre ambdues parts, amb subjecció 
als següents 

Pactes 

'1. L'objecte del present convem es regular la contribució dé l'Administració de la 
Generalitatde Catalunya al finan~mentde part de les despeses ocasionades per la 
participació de la ciutat de Barcelona a /'Exposició Universal de Xangai 2010, de. 
conformitat ambel que preveu I'article 94.2. del Text refós de la L1ei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat per Oecret legislatiu 3/2002, de 24 de' desembre, i 
I'artiéle 22.2 de la L/ei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

2. L'Administracióde la Generalitat deCatalunya, miijanyant el Oepartament de la 
Presidencia, concedeix a l'Ajuntament de Barcelona una subvenciQ per un import d'un 
milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €)per contribuir a les despeses totals de'sis.milions 
cent deu mil vuit-cents euros (6.110.800 €), que l'Ajuntament de Barcelona destinara a la' 

'participació de la ciutat de Barcelona a /'Exposició Universal de Xangai 2010, amb 
carrec a la partidaD004 0/460000100/1210 del pressupost deIs exercicis 2009 i 2010. 

3. El pagament de 800.000 euros es tramitara en el moment de la seva concessió, en 
conceptede bestreta i amb carre.c a la partida 00040/460000100/1210 del pressupost 
vigent. El pagament de I'import restant, 700.000 euros, es tramitará un cop justificada la 
despesa realitzada per /'import de la subvenciÓ atorgada, amb' carrec a la partida 
PR0101 0/460000100/1210 del pressupost de I'exercici 2010. 

O'acord amb I'article 94.3 del Text refós de la L1ei de finances públiques de Gatalunya, 
aprovat per Oecret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,i ateses les característiques 
del beneficiari, no és necessari I'establiment de garanties ~obre la bestreta. . 

4 S'autoritza a I'Ajuntartlent de Barcelona per a realitzar I'activitat subvencionada a través 
de la mercantil Barcelona Serveis Municipals, SA. . . , 

5. Per a la realització de ['objeete del present conveni s'estableix un termini de vigencia des 
de la data de la seva signatura fins al31 de desembre de 2010. 
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6. Igualment, per al seguiment del compliment de la realització de I'objecte del present 
conveni es constituira una Comissió de seguiment, amb funcions consultives 
informatives, que estara formada per nou membres. 

Per part de l'Ajuntament de Barcelona: el delegat de Presidencia i Relacions 
Institucionals, que actuara com a president, el comissari de l'Alcaldia i tres representants 
lJlés deis ambits d'Urbanisme, Promoció Economica i Comunicació. 
Per partde la Generalitat de Catalunya:' el secretari general adjunt del Departament de 
la Presidencia, el director general de Difusió Corporativa i 2 representants més, 
designats pel secretari gen~raladjunt del Departament de la Presidencia. 

La Comissió es reunira ordinariament un cop cada mes, a partir de la seva constitució i 
fins al mes d'abril de 2010, exceptuantel mes d'agost iamb caracter extraordinari quan 
sigui necessari. 

a) Les convocatories de les reunions ordinaries es faran amb una setmana. 
d'antelació i cada membre adjuntara, si escau, la seva proposta d'ordre del dia, 

. en el mateix termini 
b) Les convocatories de les reunions extraordinaries es faran amb 48 hores 

d'antelació i el Comissari com a part convocant adjuntara els temes a tractar. 

De les reunions de la Comissió s'aixecara acta per part del Comissari que signara i 
lliurara, com a máxitn, una setmanadesprés de la celebració. 

A les reunions de la Comissió podran ser convocades altres institucions i particulars en 
funció deis temes a tractar. Tambépodran assistir persones alienes a la matelxa, i 
expertes en materies específiques, que podran prestar assessorament i donar la seva 
opinió respecte el punt objecte de debat. 

7. ·L'Ajuntament de Barcelona ha de presentar a laSubdirecció General de Regim 
Economic i Gontractació del Departament de la Presidencia, abans del 15 de novembre 
de 2010, la certificació expedida pel secreta rila tia interventor/a de l'Ajuntament de 
Barcelona on s'expressi que I'import atorgat de la subvenció s'ha traspassat a Barcelona 
Serveis Municipals, SA i els justificants de la des pesa efectuada per Barcelona Serveis 
Municipals, SA, com a mínim per I'import de la subvenció atorgada, justificants que han 
d'inclóure els originals i copia de les factures, així com de.ls corresponents comprovants 
de pagament. Les factures han de complirels requisits que estableix la normativa vigent. 

/ 

En cas q\.le en els justificants presentats s'acrediti un import inferior al total de la 
subvenció, el· Departament de la Presidencia· reajustara I'import de la subvenció 
atorgada. 

Així mateix, I'Ajuntament de Barcelona abans del 31 de desembre de 2010 ha de 
presentar una memoria de les actuacions dutes a terme i un exemplar de tot el material 
impres generat per I'activitat. Aquesta memoria haura d'incloure un compte justificatiu 
amb la totalitat de des peses i ingressos produ'its, desglossats per conceptes . 

. 8. L'Ajuntáment de Barcelona fara constar el suport de la Generalitat de CatalUnya en la 
realització de I'activitat objecte de la subvenció. 
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9. L'Ajuntament de Barcelona haura de complir totes les obligacions que estableixen pels 

beneficiaris de subvencions el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, . 
aprovat per Oecret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003; de 17 de 
novembre, general de subvencions· i, especialment, ha efe facilitar tota la informació que 
Ii sigui requerida pels organs de control de la Generalitat de Catalunya. 

10. L'incompliment de !'objecte de la subvenció per causes directarnent imputables al 
beneficiari, així com la resta de lescauses previstes a l'artic~e99 del Text refós de la Llei . 
de finances públiques de Catalunya, aprovat per Oecret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre i a I'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
podra donar l/oc a la revocació de la subvenció. ' 

També sera motiu de revoca ció I'incompliment deis preceptes de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política. lingüística, que siguin' d'aplicació i,en tot· cas, l'incompliment de 
I'article 33 de la Llei esmentada. 

En concret, /'Ajuntament de Barcelona ha de comunicar ala Subdirecció General de 
Régim Economic i Contractació del Departament de la Presidencia' la percepció de 
qualsevol altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per al financ;:ament de les activitats 
subvencionades, des del moment en qué es coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de I'aplicació deis fons.percebuts. 

11. En les qüestions litigioses que puguin sorgir en I'aplicació d'aquest conveni, ambdues 
. parts se sotmeten a la jurisdicció' contenciosa administrativa. ' 

I perque així consti i en prova de conformJtat, lesdues parts el signen per duplicat i a un sol 
efecte al /loe i en la data indicats a I'encapc;:alament. 
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. Jordi Hereu Bohe~ 
Alcalde de Barcelona 
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