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xarxa de municipis 

CONVENI DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONS I CESSIÓ, PER LA DIPUT ACIÓ 
DE BARCELONA A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, DELS ESPAIS PÚBLlCS 

ESPORTIUS DE LES INSTAL'LACIONS DE LA PISCINA SANT JORDlI DEL 
RECINTE DE L'ESCOLA INDUSTRIAL MIT JANGANT MUTACIÓ DEMANIAL PER 

CANVI DE TITULAR DEL BÉ. 

A Barcelona, 3 de juny de 2005 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

L'Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, President de la Diputació de Barcelona, en 
exercici de les atribucions própies del seu carrec, assistit pel Secretari de la 
Corporació, Sr. Josep M. Esquerda Roset, en ús de les facultats que li són 
conferides per I'art. 92.3.a) de la Llei 7/1985, de 2.04, Reguladora de les bases de 
regim local, 

d'una part, 

L'Excm. Joan Clos Matheu, Alcalpe de l'Ajuntament de Barcelona, en exercici de les 
atribucions própies del seu carrec, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jordi 
Cases i Paliares, en ús de les facultats que li són conferides per I'art. 92.3~a) de la 
Llei 7/1985, de 2.04, Reguladora de les bases de regim local, 

de I'altra part, 

MANIFESTEN: 

1. Que la Diputació de Barcelona és titular deis edificis i de les instaHacions 
continguts al recinte de l'Escola Industrial, ressenyats al seu inventari, segons 
escriptures de compra-venda formalitzades en dates 30.3.1910, 31 .12.1912, 
18.3.1915 i 23.5.1927 per compra al "Patronato de la Escuela Industrial de 
Barcelona", qui les havia adquirlt al Sr. Enrique Batlló i Batlló' el 23.11.1906. ' 

El recinte que ' es troba ubicat entre els carrers París, Comte, .9~~!.~t~J1.. R..~~s~ lIó .. í 
Viladomat del municipi de Barcelona, té una superfície total de ~; 'I¡~;~;i~~ '~~¿,~~' ~, ;ir> ~~~, t'~·'::'''·''l·; 
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11. Que dintre d'aquest recinte s'ubica una zona esportiva, de la qual destaca la 
piscina Sant Jordi, i que esta formada pels següents elements : 

A) Edificacions: 

1. vestidors camp de futbol 
2. recinte gimnas 
3. magatzem sota rampa 
4. piscina Sant Jordi 

B) Espais esportius a I'aire lliure: 

1. camp de futbol 
2. pista poliesportiva 
3. 2 pistes basquet 3x3 /tennis taula 
4. pistes de petanca 

El total d'aquesta zona esportiva, sumada tant I'edificació com els espais a I'aire 
lliure, és de 17.436,14 m2., amb una ocupació en planta baixa de 4.290,51 m2. 

Hi ha també una superfície urbanitzada, exclosos els espais esportius, de 5.605,50 
m2., gestionada pels serveis de la Diputació de Barcelona. 

La zona esportiva representa el 29,19 % del total del recinte de l'Escola Industrial. 

111. Que en data 25.7.1997 ,la Diputació i l'Ajuntament van signar un conveni 
segons el qual la Diputació de Barcelona, com a propietaria del sol i el subsol del 
recinte de l'Escola Industrial, autoritzava l'Ajuntament de Barcelona a la construcció 
d'un diposit de regulació i tractament primari de sanejament, sota el camp de futbol, 
fonamentat a una fondaria mitjana de 8 m., amb una ocupació en planta de 54x94 
m2 (5.076 m2), i una capacitat total de 30.000 m3. (s'acompanya d'annex V 
fotocopia del conveni). 

Les principals obligacions derivades del conveni es concreten en: 

a) El preu públic fixat al pacte tercer del conveni per a I'ocupació del subsol, amb 
una durada de caracter indefinit, va ser d'un milió de pessetes anuals (6.010,12 
euros) que inclo'ia l'IVA, a satisfer cada mes de gener, amb la previsió d'actualitzar-
se cada any en funció de I'índex general de preus al consum r~ferit al Gonjunt de 
I'Estat. El preu públic per a I'any 2004 esta previst que sigui de 7.146,95 euros. 

b) D'acord amb el pacte vuite del conveni, per poder fer el correcte maníeniment del 
diposit, es va habilitar un accés independent a la sala de control del dipÓsit, a través 
'd'una porta ubicada al costat de I'edifici de Tallers del Servei de Construccions --.- ----- - --'-
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Civils de la Diputació de Barcelona. (actualment Servei de Projectes, Obres 
Manteniment). 

e) D'altra banda, en el mateix pacte vuite, s'establí una servitud de pas per /'entrada 
del el Viladomat, per tal de permetre I'accés tant del personal com deIs equips 
encarregats de les operacions de manteniment extraordinari del dipósit. 

d) Al pacte dese es preveia una cessió a l'Ajuntament de Barcelona, sempre que es 
considerin sobrants, de fins a 15.000 m3/any de les aigües freatiques provinents del 
pou de bombeig d'aquestes aigües que posseeix la Diputació de Barcelona, per 
destinar a la neteja del dipósit. 

IV. Que la Diputació de Barcelona, en data 29.4.1997, va signar un contracte, en 
virtut de I'acord adoptat per PIe provincial en data 30.1.1997, pel qual va atorgar a 
favor de la Federació Catalana de Natació la gestió del servei públic de la piscina 
Sant Jordi, en regim de concessió, reservant-se la titularitat i les facultats de 
direcció, inspecció, modificació i supressió i de totes les altres potestats que li 
reconeixia el Plec de condicions de la concessió. (S'acompanya d'annex VII i VIII 
fotocopia 'del contracte i del Plec de Condicions). 

Les característiques principals d'aquest contracte i del seu plec de condicions són 
les següents: 

a) Aquest acord modificava el ja existent, donat que la concessió de la gestió de la 
instaHació i els serveis de la piscina en favor de I'esmentada Federació es remunta 
a I'any 1990. 

b) El servei objecte de concessió consisteix en la piscina Sant Jordi, instal'lació 
esportiva situada, com s'ha dit, en el recinte de l'Escola Industrial, amb accés 

. independent des del cl Paris 114, de Barcelona. 

e) La concessió també donava dret al concessionari a gestionar directament o 
. mitjan<;ant un tercer els serveis de bar. 

d) El termini fixat per a la concessió a favor de la Federació Catalana de Natació 
abasta fins a 1'1 d'octubre de 2025, amb una possible prórroga prevista per un 
termini maxim de 15 anys, el que la faria arribar fins a /'1 d'octubre de 2040 . 

. ! e) La disposició addicional 2a punt 2 del plec de condicions que regeix la concessió 

" 

" a que ens hem referit en /'anterior punt IV, preveu que de produir-se el canvi de 
titularitat del servei públic objecte de la concessió, i sens perjudici de I'exercici de 

, les seves potestats, la nova Administració titular del servei públic se subrogara en la 
posició que tins a aquella data hagués tingut la Diputació de Barcelona. 

Igualment, el punt 1 de la mateixa disposició addicional 2a, preveu que de produir-
se un canvi de titularitat del servei públic de la piscina Sant Jordi, per si sol, no ,-'-" ........ - _.- .-
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donara cap més dret a la Federació que els derivats de la seva condició de 
concessionari. 

v. D'altra banda, la Diputació de Barcelona, en data 4.7.1994, va signar un 
contracte amb FECSA (s'acompanya d'annex VI fotocopia del contracte), J'objecte 
del qual era I'arrendament d'una parcel'la de terreny propietat d'aquella, ubicada al 
recinte de l'Escola Industrial, amb una superfície de 2.228, 78 m2, per a la 
instal'lació d'una esta ció receptora, amb la descripció següent: 

"Es tracta d'un solar rectangular axamfranat de dos mil dos-cents vint-i-vuit metres 
quadrats i setanta-vuit centímetres, que afronta a I'Oest per 67'15 metres de 
longitud amb el carrer Vi/adomat; al Nord-Oest per 19'58 me tres de longitud amb el 
xamfra format per I'encreuament deIs carrers Viladomat i París; ál Nord per 14'85 
metres de longitud amb el carrer París; a l'Est per 81 metres de longitud amb la 
finca matriu de la qual es segrega i al Sud per 287 metres de longitud igualment 
amb la finca de la qual queda segregat I'esmenfat solar." 

En relació amb I'objecte del present conveni, les previsions i trets més rellevants 
d'aquest contracte d'arrendament, són les següents: 

a) De la clausula desena es despren que en el suposit de cessió de la finca, la 
Diputadó s'obliga a pactar amb J'adquirent la subrogadó d'aquest en els drets i 
obligacions que es deriven del contracte. 

b) Quant a la vigencia temporal de J'arrendament, el seu termini és el 1er. de juliol 
de I'any 2017, amb possibilitat de prorrogues tacites per períodes de cinc anys 
(clausula quarta). 

e) L'estació receptora es troba soterrada i s'estableix que la superfície del seu sol 
esta subjecta a les servituds tecniques relatives als elements d'accés als 
transformadors, els elements d'accés del personal i materials a I'estació 
transformadora, i les sortides de ventila ció (clausula sisena). 

d) La Corporació es reserva el dret de supervisar el funcionament i seguretat de les 
instal-lacions i adoptar les mesures precautories que cregui adients per preservar en 
tot moment tant la utilització pública de la superfície com els usos escolars o 
esportius que es porten a terme a la resta de la finca de la Universitat Industrial 
(clausula vuitena) . 

\,e) El terreny va' ser objecte d'actuació separada per tal de formalitzar el contracte 
' d'arrendament entre la Diputació de Barcelona i FECSA, per bé que a la seva 
superfície a I'actualitat hi ha cinc pistes de petanca i, en dues terceres parts de la 
seva extensió, una pista poliesportiva. 

VI.- En el recinte de l'Escola Industrial existeixen equipaments docents de la . 
propia Corporació, de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat, als que donen 

• . . r--- -.- ----., --_ ... _.- _ .. _; 
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servei les instal·lacions actuals, que tenen ús preferent durant I'horari lectiu 
respecte a d'altres usuaris, en virtut deIs acords previstos en el conveni subscrit en 
data 31-12-1994 entre la Diputació de Barcelona i la Ccmselleria d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. (S'acompanya d'annex X fotocopia del conveni). 

VII.- Mitjan9ant Decret de la Presidencia de la Diputació de Barcelona de data 25 de 
febrer de 2000, es va atorgar una lIicencia d'ús privatiu d'ocupació temporal del 
domini públic que no comporta la transformació o modificació d'aquest a favor de 
"Airtel Móvil, SAn i concedir a aquesta empresa permís d'obres per a la construcció 
d'una Estació Base de Telefonia Móbil (EBTM) a la piscina Sant Jordi. 
(S'acompanya d'annex IX fotocopia de la resolucíó) . 

. Els seus trets rellevants als efectes del present conveni són els següents: 

a) Les renovacions s'efectuaran de manera tacita a I'inici de cada anualitat, lIevat de 
denúncia expressa per alguna de les parts amb tres mesos d'antelació al venciment 
de cada anualitat (acord quart), tot tenint en compte que la lIicencia temporal, a quin 
atorgament resta subjecte I'ús públic que no comporta la transformació o 
modificació del domini públic, origina una situació de possessió precaria 
essencialment revocable per raons d'interes públic i amb dret a indemnització si 
escau. 

b) Els corísums energetics i qualsevol altra despesa derivada de la implantació, 
utilització i manteniment de la EBTM aniran a carrec de I'empresa Airtel Móvil SA. 

e) La lIicencia i les seves renovacions anuals són sotmeses a la liquidació de taxes 
d'acord amb l'Ordenan98 Fiscal número 4, reguladora de la taxa per a la utilització 
privativa o I'aprofitament especial del domini públic provincial aprovada pel PIe de la 
Diputació de Barcelona en sessió de 27.01.2000. Es fixa inicialment una taxa de 
400.000'· ptes. anuals (2.404,05 euros) , actualitzables amb I'aplicació de I'IPC, i 
prenent com a referencia ,els preus de mercat actualment vigents a la z'Ona de que 
es tracta, i s'establí que, respecte a la segona i següents anualitats, es liquidaran al 
lIarg del mes de febrer, una vegada es tingui constancia de I'increment de I'IPC del 
mes de gener, agafant, per a l'actuaJització de la taxa, I'anualitat anterior. 

VIII.- Que la Piscina Sant Jordi és una instal·lació constru"ida I'any 1965 que ha 
estat objecte diverses obres de mantenimenf, adequació a normativa, reforma i 
millora, amb un import total d'uns 3,5 milions d'euros, a carrec de la Diputació de 
Barcelona, entre els anys 1988 i 2003. A destacar, entre aquestes actuacions, la 
rehabililació efectuada amb motiu deis Jocs Olímpics de I'any 1992, tot i així 
I'antiguitat d'aquesta instal·lació fa que presenti diverses patologies, que precisen 
d'actuacions de manteniment i/o reparació de notable abast. 

IX.- Que dintre els objectius de la Diputació de Barcelona, es troba l'íncrement de la 
qualitat de vida de tots els pobles i ciutats de la província, i amb aquesta finalitat la 
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Diputació dóna suport a la dotació d'equipaments municipals de qualitat, més 
concretament a la d'equipaments esportius_ 

Així, la Piscina Sant Jordi és un equipament que cobreix una demanda esportiva 
molt important en les seves diferents vessants: recreació, educació, competició i 
salut, contribuint, dones, a la míllora de la qualitat de vida deis ciutadans; en 
conseqüencia, la Diputació de Barcelona esta interessada en continuar mántenint 
aquesta instal'lació i el seu ús com a instal'lació esportiva; tot garantint, pero, el 
servei públic i la seguretat de les persones i béns. (S'acompanya d'annex XI una 
descripció deIs espais i zones de la piscina). 

X.- Que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta Municipal de Barcelona, publicada al BOE núm. 28 de 8.1.1999, i al 
DOGC núm. 2801 de 8.1.1999, establint al seu article 120.2_b) com a competencia 
municipal en I'ambit deis esports la construcció d'instaHacions i equipaments 
esportius i la gestió, si no hi ha conveni, deis que tinguin caracter públic en I'ambit 
territorial municipal de Barcelona 

XI.- Que el Pie de la Diputació de Barcelona, en data 30.5.2002, autoritza la 
signatura d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, per a formalitzar la cessió, 
amb caracter definitiu, de la gestió exclusiva de I'aprofitament esportiu de les 
instal'lacions esportives ubicades al Recinte de I'Escola Industrial, amb la finalitat de 
donar compliment a les previsions de la Carta Municipal de Barcelona. 

XII.- Que I'Ajuntament de Barcelona esta disposat afer-se carrec de la instal-Iació 
esportiva del recintede I'Escola Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, i 
a fer les actuacions necessaries per garantir la seva continu"itat i la seva seguretat, 
en els termes ·fixats en el present convenio 

XIII.- Que, en conseqüéncia, s'ha arribat a un acord de voluntats entre la Diputació 
de .Barcelona i I'Ajuntament de Barcelona, i d'acord amb les previsions de la propia 
Carta Municipal de Barcelona, per tal de transferir a I'administració municipal la 
titularitat deis béns i la gestió de tot el complex esportiu ubicat al recinte de 
l'Escola Industrial. 

XIV.- Que, per tal de concretar les manifestacions anteriors, les parts acorden 
formalitzar el present Conveni, que es regira per les següents 

CLAuSULES: 

,-
, . PRIMERA.- Objecte 

1. El present conveni té per objecte la transferencia a l'Ajuntament de Barcelona 
de les funcions inherents als serveis públics. .. de.l;3. Riscina Sant Jordi i de les - ~ ....... -... " ... '. -. 
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instal ' lacions esportives del recinte de l'Escola Industrial de Barcelona i la 
cessió a aquest Ajuntament de la superfície deis immobles de domini públic 
afectats als susdits serveis públics, propietat de la Diputació de Barcelona 
descrits en annex, amb subjecció al régim establert a les clausules següents. 

2. Els subsols respectius de la piscina Sant Jordi, deis vestidors del camp de 
futbol i del recinte del gimnas també són objecte de cessió, i aixo sempre sota 
la condició que se'n mantingui la destinació i els usos esportius. 

3. La resta del subsol, excepte el que esta afectat pel contracte amb FECSA (punt 
V del present Conveni) i pel Conveni amb /'Ajuntament de Barcelona (punt 111 
del present Conveni) passara a titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, que el 
podra destinar, previ informe de la Comissió de Seguiment establerta en aquest 
Conveni, a la construcció d'equipaments i serveis esportius que permetin 
mil/orar el conjunt de la instal·lació. 

SEGONA.- Detall deis béns i instaHacions objecte de la cessió, i caracter 
del títol amb el gual s'efectua. 

1. Els béns de domini públic objecte de cessió i el títol amb el qual s'efectua 
aquesta són els següents: vestidors del camp de futbol (propietat), recinte del 
gimnas (propietat), Piscina Sant J.ordi (propietat), magatzem sota rampa 
(propietat), camp de futbol (propietat), pista poliesportiva (cessió d'ús), pistes 
3x3 / Teni~ taula (propietat), i superficie comuna urbanitzada (propietat). 

Els immobles esmentats es relacionen a ,'annex 1, que s'adjunta al present 
document, amb especificació de les seves superfícies i distingint entre la 
superfície que ocupen en el terreny i la superficie construIda d'aquests. Així 
mateix s'inclou la superfície de terreny urbanitzat que rodeja els espais 
esportius, que també és objecte de cessió en el present conveni juntament amb 
els béns propiament d'equipaments esportius. 

2. Respecte als béns mobles que formen part d'aquest complex esportiu, entre els 
quals esta inclos el mobiliari urba, es relacionen a /'annex 11. 

3. Com annex 111, s'adjunten planols de detall i, com annex IV, certificació emesa 
pel Secretari de la Diputació de Barcelona, deis béns objecte de cessió, d'acord 
amb I'últim inventari de béns aprovat, i I'informe del Servei de Contractació i 
Inventari. 

/ TERCERA.- Regim de la cessió 

1. En relació amb els béns descrits a la clausula Segona, es produeix una mutació 
demanial, entesa com a canvi de subjecte e.n la titularitat del bé, que passa de 

,--._.~ __ ... i 

'-'---: -, 7 



· ...... 

Diputació o Barcelona 

xarxa de municipis 
'.'. 1 Ajunlamenl ~e Barcelona. 

la Diputació a I'Ajuntament, amb totes les consequencies jurídiques que 
d'aquest fet en resultin, d'acord amb les previsions de I'article 27 del Reglament 
de Patrimoni deis Ens Locals de Catalunya, i com a conseqüencia del que 
disposa la Carta Municipal de Barcelona, al seu arto 120, en relació amb 
I'atribució de les competencies del municipi de Barcelona respecte 
instal'lacions esportives que tinguin caracter públic en I'ambit del seu territori. 

2. La cessió de les instal'lacions esportives objecte del present conveni és sens 
perjudici deis drets adquirits sobre aquestes, i, en particular, els que es deriven 
de: 

El contracte de gestió del servei públic de la pIscIna Sant Jordi, de 
29.4.1997, pel qual es va atorgar a favor de la Federació Catalana de 
Natació aquesta gestió en regim de concessió. 

- El contracte d'arrendament amb FECSA, de 4.7.1994, per a la instaHació 
d'una estació receptora. 

- El conveni subscrit en data 31-12-1994, entre la Diputació de Barcelona i 
la ConselJeria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalúnya, en relació amb 
I'ús preferent durant I'horari lectiu, respecte a d'altres usuaris, deis 
equipaments docents de la pr6pia Diputació de Barcelona, de la Generalitat 
de Catalunya i de la Universitat. 

- El Decret de la Presidencia de la Diputació de Barceloria de data 25 de 
febrer de 2000, pel qual es va atorgar una !licencia d'ús privatiu d'ocupació 
temporal del domini públic que no comporta la transformació o modificació 
del mateix a favor de "Airtel Móvil, SA" i concedir a aquesta empresa permís 
d'obres per a la construcció d'una Estació Base de Telefonia M6bil (EBTM) a 
la piscina Sant Jordi. 

- El conveni celebrat per la Diputació de Barcelona i I'Ajuntament de 
Barcelona en data 25.7.1997 pel qual la primera, com a propietaria del s61 i 
el subs61 del recinte de l'Escola Industrial, autoritzava l'Ajuntament de 
Barcelona a la construcció d'un dip6sit de regulació i tractament primari de 
sanejament, sota el camp de futbol, i la consegüent ocupació i ús d'aquest 
subs61 per a la susdita finalitat. 

3. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat per a poder utilitzar 
prioritariament les instal'lacions, durant un maxirT) de quinze dies a I'any, previa 
comunicació a l'Ajuntament de B~rcelona en el termini d'un mes abans de la 
seva utilització, per a activitats o esdeveniments esportius propis o d'interes 
directe del seus serveis o organismes, o per a determinats col·lectius. 
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QUARTA. Vinculació de la cessió. 

'~1 Ajuntam~nt de Barcel0n.~ 

La cessió sera efectiva 1'1 de juliol de 2005, i' la seva vigencia queda vinculada al 
manteniment, per I'Ajuntament de Barcelona, de I'adscripció i la gestió de les 
instal'lacions als usos i les finalitats esportives. 

CINQUENA.- Obligacions de les parts 

Les obligacions assumides per les parts per materialitzar I'objecte del present 
conveni són respectivament : 

1.- De la Diputació de Barcelona 

a) Lliurar a l'Ajuntament de Barcelona el domini de les instal'lacions objecte de 
cessió. 

b) Satisfer la quantitat de tres milions d'euros (3.000.000 euros), a carrec de 
I'aportació de la Diputació a l'Ajuntament de Barcelona, dins del marc del 

,Protocol de la Xarxa Barcelona, municipis de qualitat, en els termes fixats a la 
clausula sisen a del present conveni. 

c) Transmetre a I'Ajuntament de Barcelona, prevIa segregació, les finques 
descrites en la clausula primera, mitjanc;ant document que sigui títol suficient 
per a la seva inscripció al Registre de la Propietat. 

JI.- De l' Ajuntament de Barcelona 

a) L'Ajuntament de Barcelona s'obliga a mantenir I'ús i destinació actual de les 
instal'lacions objecte de cessió, que continuaran tenint el caracter 
d'instal'lacions esportives d'ús públic. 

b) En el termini de 12 mesos, comptats a partir de la formalització d'aquest 
conveni, l'Ajuntament de Barcelona haura de comunicar a la Diputació de 
Barcelona els acords adoptats per la corporació municipal sobre les actuacions 
que dura a terme en la instal'lació de la Piscina Sant Jordi, i el termini previst 
per a executar-Ies. 

c) D'acord amb el Plec de condicions que regeixen la concessió de la gestió de la 
piscina Sant Jordi a favor de la Federació Catalana de Natació, I'Ajuntament de 
Barcelona se subroga en tots els drets i obligacions derivats de la dita 
concessió, que fins a aquest moment corresponien a la Diputació de Barcelona. 

d) L'Ajuntament de Barcelona assumira les despeses de conservació i 
manteniment, així com les reparacions ordinaries i extraordinaries de les 
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instal'lacions esportives, de manera que es trobin en condicions óptimes per 
atendre a la seva finalitat. 

e) L'Ajuntament de Barcelona es fara carrec de les despeses de les pólisses 
d'assegurances que la Diputació de Barcelona té subscrites respecte a les 
instal ' lacions objecte d'aquest Conveni, i s'obliga a contractar-Ies de nou a la 
finalització de la seva vigencia. . 

f) L'Ajuntament de Barcelona contractara amb les companyies corresponents els 
subministraments continus que es puguin individualitzar, com ara aigua, gas, 
electricitat i telefon, posant comptadors que mesurin els consums. Si 
l'Ajuntament de Barcelona no pogués contractar directament el 
subministrament, o bé si es tractés d'un subministrament no individualitzable, la 
Diputació de Barcelona abonara l'import corresponent i posteriorment, previ 
acord amb I'Ajuntament de Barcelona, passara a aquest nota de carrec per 
aquest concepte. 

g) L'Ajuntament de Barcelona se subroga en la posició de subjecte passiu en 
totes les relacions tributaries derivades de la titularitat deis béns cedits i de la 
gestió i prestació deis serveis públics que hi són afectats. 

SISENA.- Financament i forma de pagament 

1. Com a contraprestació de les obligacions assumides per l'Ajuntament, 
singularment derivades de les necessaries obres de manteniment i/o reforma i 
nova construcció, la Diputació de Barcelona efectuara una aportació económica 
de tres milions d'euros (3.000.000 euros), per destinar a I'actuació que 
finalment l'Ajuntament de Barcelona decideixi executar per a mantenir I'ús i la 
continu"itat de la instal'lació de la piscina Sant Jordi. 

2. Les quantitats a aportar per la Diputació de Barcelona se satisfaran a 
I'Ajuntament de Barcelona, contra la presentació de les corresponents 
certificacions acreditant la despesa reaJitzada per obres o per compres de béns 
o serveis relatius a I'objecte d'aquest conveni, fins al total import compromes. 

SETENA.- Vigencia deis acords signats per la Diputació de Barcelona amb 
altres entitats o empreses. Consegüencies gue es deriven del 
present conveni 

.' A) En relació amb el conveni signat amb l'Ajuntament de Barcelona, en data 
25.7.1997, referent al dipósit d'aigües constru"it al subsól del recinte, es' manté la 
vigencia d'aquest en els propis termes del conveni, sense que es vegi afectat en 
res per la signatura d'aquest. "'- ,-., - ... - -----
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B) En relació amb la concessió a favor de la Federació Catalana de Natació, la 
signatura d'aquest conveni suposara la subrogació de I'Ajuntament de 
Barcelona en tots els drets i obligacions derivats de la concessió per a la 
Diputació de Barcelona. 

C) En relació amb el contracte signat amb FECSA el 4.7.1994, /'objecte del qual 
era I'arrendament d'una parcel'la de terreny per a la instal'lació d'una esta ció 
receptora, es manté la vigencia d'aquest en els propis termes del contracte, 
sense que es vegi afectat en res per la signatura d'aquest. 

O) En relació a la lIicencia d'ús privatiu d'ocupació temporal del domini públic 
atorgada a favor de "Airtel Móvil, SA", I'Ajuntament de Barcelona se subroga en 
la posició de la Diputació de Barcelona a tots els efectes. 

E) En relacio amb el conveni subscrit amb la Conselleria d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya el 31.12.1994, l'Ajuntament se subroga en les 
obligacions derivades del conveni i s'obliga a mantenir I'ús preterent establert en 
favor deis centres docents ubicats al recinte. 

VUITENA.- Seguiment de les actuacions 

Es constituira una Comissió de Seguiment integrada, paritariament, per 
representants de la Diputació i de I'Ajuntament, amb I'objecte de vetllar en general 
pel compliment deIs pactes del present Conveni. 

Aquesta comissió elaborara un calendari i el seu propi procediment d'actuació. 

NOVENA.- Causes d'extinció 

Seran causes d'extinció del present conveni les següents : 

1. L'acord mutu entre les entitats signataries. 
2. El canvi per part del cessionari de la condició d'ús públic esportiu deis 

espais objecte de cessió. 
3. L'incompliment de les seves clausules essencials per qualsevulla de les 

entitats signataries. 
4. Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 

DESENA.- Regim Jurídic 

El present conveni tindra caracter administratiu, entrara en vigor obligant a les 
entitats intervenents des del 1 de juliol de 2005, sense suposaren cap cas la 
renúncia a les competencies propies de cadascuna d'elles, i, en allo no previst en el 
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seu clausulat, es regira, en el marc deis principis dimanants de I'article 103 de la 
Constitució Espanyola de 1978, per normes comunes de la I/ei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú, i per I'article 57 de la I/ei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Regim Local. 

ONZENA.~ Jurisdicció competent 

Deis conflictes que puguin sorgir en I'execució d'aquest Conveni, entenent incloses 
les eventuals modificacions i/o revisions que es puguin derivar, en coneixeran els 
Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Adminis.trativa competents a la ciutat de 
Barcelona. 

1, en prova de conformitat, les parts signen el present dócument per triplic.at 
exemplar i a un sol efecte, en el l/oc i dates que s'indiquen. 
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DILlGENCJA: s'estén per fer constar que aquest dccument 
fo,:-;-:~ t por .iZ .. fulls, fotocopiats a .~~ cares i eut2n::c.?des 
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