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Convenis – Conveni

ACORD de col·laboració intramunicipal entre l'Institut de Cultura de 
Barcelona i Barcelona Activa SAU SPM per al desenvolupament del programa 
Barcelona per la Natura al Castell de Montjuïc (1457/2022).

(Aprovat en data 9 de juny de 2022, pel president de l'ICUB, en ús de les facultats conferides 

per l'article 6.2.h dels Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona)

Barcelona, en la data de formalització.

INTERVENEN:

D'una part, Jordi Martí Grau, president de l'Institut de Cultura de Barcelona, en representació 

d'aquesta entitat, per resolució de 23 de juliol de 2021, en ús de les facultats conferides a 

l'article 6.4. dels estatuts de l'esmentat Institut i amb seu social a Barcelona (08002), al 

Palau de la Virreina, La Rambla, 99, i amb NIF. P-5890006-I, assistit en aquest acte per la 

secretaria de l'ICUB per delegació del Secretari General de data 15 de juny de 2022.. D'ara 

endavant aquesta part serà anomenada ICUB.

D'altra part, Fèlix Ortega Sanz, en representació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM (en 

endavant BARCELONA ACTIVA), en representació d'aquesta entitat, en ús de les facultats 

conferides per delegació del Consell d'Administració de data 9 de setembre de 2019 de 

l'esmentada societat amb domicili social al carrer Llacuna 162- 164 de Barcelona i CIF A-

58295296.

MANIFESTEN:

BARCELONA ACTIVA té com a missió a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les 

persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a 

través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit 

empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

El conveni interadministratiu signat entre l'Ajuntament de Barcelona i el Servei d'Ocupació de 

Catalunya aprovat per la Comissió de Govern municipal i el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d'Ocupació de 

Catalunya, té per objecte desenvolupar els termes de col·laboració per l'assoliment d'un 

model integral de polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona.

Les polítiques actives d'ocupació a desenvolupar per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant 

Barcelona Activa SAU SPM, en el marc d'aquest conveni, s'emmarquen dins dels serveis

ocupacionals que contempla l'article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del 

sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que són els següents: a. 

L'orientació professional; b. La qualificació professional; c. El foment de l'ocupació; d. 

L'atenció a les empreses; e. La promoció de la creació d'ocupació i el desenvolupament 

econòmic local i el foment de la contractació.
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A l'Addenda d'aquest conveni queda recollida a la fitxa del programa 10. Programes de 

formació i treball per joves, que anomenem BARCELONA PER LA NATURA. Aquest Programa 

desplegat per Barcelona Activa s'emmarca en el servei c) Foment de l'ocupació, en tant que 

combina la pràctica professional i l'aprenentatge, amb la finalitat de la qualificació 

professional de joves menors de 30 anys i la seva ocupabilitat, alhora que dona suport a les 

accions mediambientals en esdeveniments municipals i públics que al llarg de l'any se 

celebren a la ciutat de Barcelona.

L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA està en disposició de col·laborar amb BARCELONA 

ACTIVA per a la realització del Programa BARCELONA PER LA NATURA en el marc de l'àmbit 

d'actuació sobre el qual té competència o desenvolupa les seves activitats.

El Programa BARCELONA PER LA NATURA té per objectiu específic la contractació de 16 

joves- treballadors/ores per especialitat formativa i compta amb les següents 

característiques:

Durada: des del 9 de juny fins al 31 de desembre de 2022.

Especialitats:

Treballs Forestals: 8 joves treballadors/ores

Monitor/a de medi ambient: 8 joves treballadors/ores

L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA és titular d'espais i equipaments dedicats a 

activitats relacionades amb les especialitats esmentades, que les poden acollir en espais 

verds i zones forestals del Castell de Montjuïc i voltants, espai on es desenvoluparan les 

actuacions objecte d'aquest conveni per les seves característiques particulars.

En virtut del què s'ha exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal 

necessària per a obligar-se en representació de les respectives entitats, acorden subscriure el 

present Acord, que es regirà pels següents

PACTES:

1. OBJECTE

L'objecte del present acord és la col·laboració entre l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA i 

BARCELONA ACTIVA per a la realització i desenvolupament del Programa BARCELONA PER LA 

NATURA, que té per objectiu la formació i treball de 16 joves treballadors/ores, menors de 30 

i en situació d'atur, que realitzaran productes o serveis d'utilitat pública o d'interès social 

relacionats amb el sector del medi ambient: el manteniment de masses forestals i la 

divulgació dels valors mediambientals.

2. APORTACIONS / COMPROMISOS DE LES PARTS

Per a l'assoliment dels objectius del present Acord, BARCELONA ACTIVA es compromet a:

 Assumir la contractació de l'equip tècnic del Programa BARCELONA PER LA NATURA i la 

contractació dels joves- treballadors/ores durant el període d'execució del Programa 

aprovat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
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Catalunya fins al dia 31 desembre de 2022, o el període necessari per al desenvolupament 

de les activitats formatives en la vigència del conveni.

 Implementar i avaluar el programa formatiu de cada especialitat per tal de facilitar el 

desenvolupament dels serveis amb criteris de qualitat.

 Assumir el cost dels materials didàctics, les eines no inventariables i el vestuari, amb el 

límit màxim previst en el pressupost destinat per part de Barcelona Activa.

 Utilitzar el material dels centres o espais de forma curosa i dins del recinte.

 Tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil pels actes del

 Respectar l'ús dels espais fent possible el normal desenvolupament de les activitats 

habituals.

 Utilitzar de forma curosa el espai destinat per l'emmagatzematge i dins del recinte de la 

zona coneguda com a Lluneta de mar (edifici) del Castell de Montjuïc, encarregant-se del 

manteniment i reposició dels materials, mobiliaris i equips malmesos utilitzats.

 Barcelona Activa designa com a persona de referència per la gestió directa a la tècnica 

coordinadora Elisabet Benedicto(elisabet.benedicto@barcelonactiva.cat /tel: 673 009 

668), del Programa BARCELONA PER LA NATURA.

Per part de, l'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA es compromet a:

 Cedir en ús la zona coneguda com a Lluneta de mar (edifici) del Castell de Montjuïc Ctra. 

de Montjuïc, 66, (08038) Barcelona, fins al 31 de desembre de 2022, per tal de facilitar 

l'emmagatzematge de diferents eines i maquinària de 8 joves participants en pràctiques 

de l'especialitat de Treballs Forestals que executin actuacions en la muntanya de Montjuïc.

 Cedir un possible ús de dilluns a divendres l'accés a l'aula taller o espai alternatiu, per 

poder donar formació, de 8:00h a 15:00h, aquestes sessions d'espais seran prèviament 

reservades.

 Cedir l'accés a l'espai objecte de cessió de vehicles que pertanyen a l'Institut de Parcs i 

Jardins que col·labora amb la el Programa BARCELONA PER LA NATURA per aquest 

objecte, prèvia notificació de les característiques i identificadors dels vehicles per part de 

l'especialitat i amb el benentès que disposen de l'autorització d'ús de les respectives 

titulars.

 Per accedir a la instal·lació esmentada s'estableixi l'accés a l'equipament de forma 

ordenada i respectuosa.

 Donar accés a l'equip dels joves participants de l'especialitat de Treballs Forestals per 

realitzar diferents tasques dins les instal·lacions i l'entorn del Castell de Montjuïc (Àrea 

Militar), amb la supervisió de l'expert docent corresponent per a la realització tasques 

pertinents i acordades prèviament, i en coordinació amb l'oficina tècnica del Castell de 

Montjuïc.

 Complir amb les mesures i senyalització de seguretat relacionades amb la prevenció de la 

COVID-19, si s'escau.

 Garantir la coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, en el supòsit de coincidència 

d'activitats.

3. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
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Amb l'objectiu de vetllar pel compliment de l'acord es constituirà una comissió de seguiment 

formada per un representant de cada entitat que es reunirà amb la periodicitat que escaigui a 

fi de realitzar un seguiment dels acords establerts i d'interpretar-ne el contingut.

4. VIGÈNCIA

La vigència d'aquest acord s'estableix des de la data de la seva signatura i fins al dia 31 de 

desembre de 2022, data de finalització del Programa on s'emmarca i abasta, en el seu àmbit, 

tota la col·laboració de les parts des de l'inici del Programa. Es podrà prorrogar per un 

període màxim d'un any, recollint els nous compromisos en una addenda.

5. CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES

Aquest acord no implica obligacions de caràcter econòmic entre les parts.

6. RESOLUCIÓ

El present acord es resoldrà per la finalització de les actuacions previstes en el mateix, per 

l'incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts, per mutu acord, per 

decisió unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit a l'altra part amb una 

antelació mínima de 10 dies i per les causes generals establertes en Dret.

7. INTERPRETACIÓ I COMPLIMENT

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts atribuiran 

la decisió als òrgans superiors de l'administració executiva i del govern municipal.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Ambdues parts s'obliguen a complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter 

personal, en concret la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels 

drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 

de 2016 i altra legislació concordant de desenvolupament.

Les dades personals consignades en aquest contracte i les necessitats per al complet 

compliment del mateix, quedaran incorporades i seran tractades en el tractament de cada 

una de les parts, amb la finalitat de dur a terme les obligacions en el contracte, així com les 

derivades del mateix.

Els afectes podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, entre d'altres de 

les seves dades de caràcter personal, sol·licitant-ho per escrit a:delegat protecció 

dades@bcn.cat
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9. INFORMACIÓ DE PUBLICACIÓ

L'Institut de Cultura de Barcelona informa que, en compliment d'allò que estableix la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a 

la qual està subjecte l'Institut, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, 

drets i obligacions principals i vigència) seran publicades al 

webhttp://governobert.bcn.cat/per la qual cosa l'entitat es dona per informada.

10. CONDICIONS ESPECÌFIQUES D'ÙS

Aquesta cessió es limita únicament a la zona coneguda com a lluneta de mar. A tal efecte, se 

cedirà al Programa BARCELONA PER LA NATURA un joc de claus que haurà de retornar a 

l'ICUB un cop s'acabi la cessió, i que li permetrà accedir exclusivament a la zona anteriorment 

definida. Caldrà garantir, un cop abandonat l'espai, que tots els accessos i panys han quedat 

tancats.

Així mateix, l'ICUB es reserva el dret de revertir, de forma temporal i atenent a les seves 

pròpies necessitats, la cessió, amb una notificació mínima de 48h al Programa BARCELONA 

PER LA NATURA. En aquest cas, s'informarà lacontrapart del període de suspensió de la 

cessió, i de quan podrà reprendre l'accés. En aquest cas, a més, haurà de deixar vacu l'espai.

L'accés haurà de ser sempre per la zona de lluneta de mar, i no podrà fer-se mai per 

l'entrada general del Castell de Montjuïc. Pel que fa a usos esporàdics d'altres espais del 

segon recinte, caldrà cursar una petició expressa adirecciocastellmontjuic@bcn.cat,que es 

reservarà la potestat d'autoritzar-los: no es podran dur a terme sense una autorització 

explícita; el silenci s'entendrà com una negativa.

El Programa BARCELONA PER LA NATURA haurà de facilitar, igualment, una persona de 

contacte per poder establir comunicació si s'hagués de produir alguna interrupció de la cessió. 

Caldrà facilitar, com a mínim, un correu electrònic i un telèfon. Així mateix, caldrà informar 

d'un horari general d'accés, per tal d'evitar incompatibilitats amb el funcionament diari del 

Castell de Montjuïc.

Atesa la naturalesa de l'activitat, s'haurà de tenir curar de mantenir les condicions d'higiene i 

seguretat dels espais susceptibles de cessió.

I en prova de conformitat, les dues parts signen aquest acord de col·laboració, per duplicat i a 

un sol efecte, a la data i lloc esmentats a l'encapçalament.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 28 

de juliol de 2022.

Sr. Jordi Martí Grau, president de l'ICUB.

Sr. Xavier Resurrección Modrego, secretari delegat de l'ICUB, PD 15/6/2022.

Sr. Félix Ortega Sanz, en representació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.
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