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Convenis – Conveni

CONVENI de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
b_TEC Campus Diagonal-Besòs, per a l'impuls estratègic de diversos 
projectes en els àmbits d'activitat econòmica i de generació d'ocupació al 
Besòs, d'impuls de la formació, i de desenvolupament territorial i de 
l'economia social mitjançant el Campus Diagonal-Besòs 2022 – 2023.

A Barcelona, 7 de setembre de 2022.

INTERVENEN

D'una part, Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, amb seu 

a Plaça Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, facultada per acord de la Comissió de Govern de 

data 27 de juliol de 2022 i assistida en aquest acte per Eva Redó i Verdaguer, secretària 

delegada d'Urbanisme, en virtut de la delegació efectuada pel secretari general en data 16 de 

desembre de 2021, en exercici de les funcions de fedatària pública i assessorament jurídic de 

la corporació.

En endavant, Ajuntament de Barcelona.

D'altra part,

Jordi Bosch i de Borja, director de la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs, amb seu al 

Campus Diagonal Besòs, Avinguda d'Eduard Maristany número 16, Edifici C, planta baixa, de 

Sant Adrià de Besòs, constituïda per temps indefinit segons escriptura atorgada davant la 

notària Eva Mateo González, en data 24 de maig de 2006 i inscrita al Registre de Fundacions 

de la Generalitat de Catalunya amb el número 2323 del seu protocol. La representació consta 

en l'Escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Sergio González Delgado en data 3 de 

juliol de 2012, amb el número 2.295 del seu protocol.

En endavant, Fundació b_TEC.

MANIFESTEN

I.- Que Fundació b_TEC va ser fundada pel Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-

Besòs, que actualment està format per l'Ajuntament de Barcelona, que n'ostenta la 

presidència, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l'Àrea Metropolitana del Barcelona i el 

Consorci del Besòs.

II. Que el president del patronat de la Fundació b_TEC és el rector de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC).

III.- Que -Fundació b_TEC treballa en l'impuls, el disseny i la gestió del Campus Diagonal-

Besòs amb la implicació de l'Administració, la UPC i el món empresarial. El Campus ha 

d'esdevenir un espai estratègic en els eixos cientificotecnològics que en vertebren l'activitat:
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energia, aigua i sostenibilitat, mobilitat sostenible, tecnologia química i de materials i 

tecnologia biomèdica.

IV.- Que el Campus Diagonal-Besòs està liderat per la Universitat Politècnica de 

Catalunya(UPC) conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, les administracions locals -

encapçalades pels Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs-, l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona i amb la Diputació de Barcelona per tal de crear un nou pol d'innovació que 

esdevingui un referent internacional en tecnologies industrials.

V.- Que l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la Llei 22/1998 que aprova la Carta 

Municipal de Barcelona, pot promoure tota classe d'activitats que afectin l'interès general dels 

ciutadans, així com portar a terme activitats complementàries a les d'altres Administracions 

Públiques.

VI.- Que l'Ajuntament de Barcelona té regulada la utilització de convenis administratius com a 

mitjà per articular la cooperació amb institucions i entitats a través de la "Normativa 

reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb 

altres administracions públiques i institucions", aprovada pel Decret d'Alcaldia de data 27 

d'abril de 2011.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present document i 

voluntàriament acorden formalitzar aquest conveni amb els següents:

PACTES:

Primer.- Objecte

L'objecte del present conveni és la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Barcelona a la 

Fundació b_TEC pel desenvolupament durant els anys 2022 i 2023 d'actuacions en els àmbits 

d'activitat econòmica i de generació d'ocupació al Besòs, d'impuls de la formació, i de 

desenvolupament territorial i de l'economia social.

En atenció a aquest objecte, al present acord no li és d'aplicació la regulació del Text Refós de 

la Llei de Contractes del Sector Públic, en virtut de l'exclusió prevista en el seu article 4.1c).

Segon.- Regulació jurídica

El present conveni està regulat per la Llei 22/1998 que aprova la Carta Municipal de 

Barcelona, pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, per la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i del Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya, per la Normativa Reguladora de Subvencions de 

l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Municipal en data 17 de desembre de 2010, 

per la Llei 38/2003 General de Subvencions, pel Reglament aprovat pel Reial Decret 

887/2006, pel Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) i per la resta de 

normativa vigent aplicable.

Tercer.- Projectes de la Fundació b_TEC objecte d'aquest Conveni

D'acord amb els seus Estatuts, i en el marc del Pla de treball aprovat pel Patronat en la reunió 

de 17 de novembre de 2021, la Fundació b_TEC té previst desenvolupar els següents 
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Programes d'actuació que conformen el contingut objecte d'aquest conveni de col·laboració i 

que s'expliquen amb més detall en la Memòria presentada:

a) Programa de Desenvolupament del Campus Diagonal Besòs

Es tracta d'accions que van més enllà de la gestió urbanística i patrimonial del Campus, però 

contribueixen a impulsar-ne el desenvolupament amb la direcció i la qualitat volguda pels 

seus promotors. S'expliquen a continuació:

Definició i proposta d'usos: en el marc del que el Pla de Millora Urbana del sector C4 assigna 

de forma genèrica a cada parcel·la del Campus (bàsicament, equipament (7) i activitat 

econòmica (22)), la Fundació b_TEC analitza els usos específics per a cada futur edifici per tal 

que es compensin i es complementin com un conjunt funcional global. Aquest treball té molt a 

veure amb les especialitzacions de coneixement de les àrees de la Universitat Politècnica de 

Catalunya i estan relacionades amb els seus graus, màsters i àrees de recerca d'excel·lència, 

així com amb el teixit productiu actual i futur relacionant-ho amb l'activitat econòmica 

industrial.

A l’hora, la Fundació b_TEC analitza i concreta per a cada parcel·la del Campus les 

característiques que faran que mantingui una harmonia estètica i es configuri urbanísticament 

amb complementarietat i homogeneïtat.

Anàlisi del perfil d'usuaris: de la definició i proposta d'usos se'n deriva també el treball de 

concreció dels perfils de possibles usuaris, tant nacionals com internacionals.

Establir estratègia comercial: d'aquest perfil d'usuaris, s'establirà l'estratègia comercial i la 

determinació dels mercats idonis i les adequades accions per arribar comercialment a 

despertar l'interès necessari. Aquesta acció pot demanar la recerca de partners que ajudin a 

concretar l'estratègia comercial, com aprofitar la presència institucional de Catalunya en fires 

i trobades internacionals idònies per a aquesta estratègia.

Cerca de finançament: es durà a terme la cerca de finançament específic per als diversos 

projectes que estan en marxa, oferint l'assessorament i el suport a les diferents institucions 

implicades que en puguin ser receptores.

Promoció i dinamització d'activitat: les diferents parcel·les del Campus que ja estan en 

funcionament (sigui definitivament, sigui provisional) permeten articular activitats que poden 

ser d'interès, tant de la comunitat universitària, com també de l'entorn del Campus.

A banda del seguiment del funcionament dels edificis del Campus, la Fundació b_TEC dona 

suport a la difusió de les diferents activitats que s'hi desenvolupen.

Impuls del Parc del Campus: finalment, el Parc del Campus (parcel·la P1) és un altre espai 

important a tenir en compte. El control, gestió i manteniment del parc correspon a 

l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Amb el suport de la Fundació b_TEC es vol impulsar l'ús 

del Parc entre la comunitat universitària, l'entorn proper, com també el conjunt de la 

ciutadania de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La principal iniciativa és la futura ubicació del 

monument de memòria històrica dedicat als afusellaments al Camp de la Bota durant el 

franquisme. Durant el període 2022-2023, la Fundació b_TEC donarà suport a la presentació 
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del projecte, com també a la posterior inauguració, i farà seguiment del procés d'execució i 

instal·lació de l'obra.

b) Programa d'Impacte Econòmic i Social a l'entorn del Campus Diagonal Besòs

El programa s'estructura en quatre línies:

Línia 1: Entorn Educatiu Besòs-Campus Diagonal Besòs

La línia Entorn Educatiu Besòs-CDB aplega el conjunt de projectes orientats a posar en valor 

la presència del Campus Diagonal-Besòs en el món educatiu en tots els seus cicles, com 

també en l'educació no formal. Entre d'altres, inclou els següents projectes:

1. Col·laboració de l'estudiantat universitari en la docència a l'educació secundària i 

batxillerat.

2. Col·laboració del PDI amb els centres educatius.

3. Activitats de reflexió sobre l'impacte social de la ciència i la tecnologia.

4. Suport als equips de l'entorn que participen a la VEX Robotics, competició educativa de 

robòtica d'àmbit internacional.

Línia 2: Ciutadania Besòs i Compromís Social Campus Diagonal Besòs.

La línia Ciutadania Besòs i Compromís Social Campus Diagonal-Besòs aplega el conjunt de 

projectes orientats a posar en valor la presència del Campus per a la ciutadania de l'entorn 

Besòs com a eina de divulgació científica i de col·laboració ciutadana. Entre d'altres, inclou els 

següents projectes:

1. Coneix el Campus i el seu entorn.

2. Ciència i tecnologia a l'abast de tothom.

3. Campus solidari.

4. Campus sostenible planificar i organitzar les activitats i l'ús de la Casa TO per als 

propers anys.

5. Cultura, esports i lleure al Campus.

6. Foment de l'ocupació i de l'economia social de l'entorn.

Línia 3: Pla d'Impacte Econòmic Entorn Campus Diagonal Besòs.  

La línia Pla d'Impacte Econòmic Entorn Campus Diagonal-Besòs aplega els projectes orientats 

a posar en valor la presència del Campus Diagonal-Besòs per la creació de llocs de treball, 

incentivar l'economia i que el Campus, a través del coneixement i de la transferència de 

tecnologia, sigui motor de desenvolupament econòmic del Besòs. Entre d'altres, inclou els 

següents projectes:

1. Xarxa d'indústries avançades del Besòs:
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2. Suport a l'EEBE i implicació a xarxes del territori.

3. Retorn industrial i científic en l'àmbit de la fusió.

Línia 4: "IMPACT MÈTRICS"

Impact Mètrics és el recull d'indicadors quantitatius i qualitatius d'impacte del campus 

Diagonal Besòs en el territori del Besòs que comprèn el districte de Sant Martí de Barcelona i 

el municipi de Sant Adrià de Besòs. L'objectiu és recollir de la forma més completa possible 

l'impacte tant directe com indirecte, tant quantitatiu com qualitatiu, del Campus Diagonal-

Besòs a l'entorn Besòs. Els agents implicats són les institucions públiques que compilen dades 

sobre l'activitat socio-econòmica del Besòs i la seva evolució.

Quart.- Obligacions de la Fundació b-TEC

En compliment d'aquest Conveni, la Fundació b-TEC es compromet a:

1) Desenvolupar els Programes referits en el Pacte Tercer en els termes referits en la 

Memòria presentada.

2) Facilitar a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi sobre els Programes 

i la seva evolució.

3) Participar en aquelles comissions, trobades, grups de treball i/o activitats que siguin 

necessàries per a la definició, seguiment i organització dels Programes.

4) Fer difusió, dintre de les seves possibilitats, de les actuacions que dugui a terme en relació 

als Programes.

5) Fer partícip a l'Ajuntament de Barcelona en aquells actes públics d'especial rellevància en 

relació a l'execució dels Programes.

6) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "en conveni amb l'Ajuntament de 

Barcelona", d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.

7) Donar compliment a la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern en els termes en que li sigui aplicable.

Cinquè.- Obligacions de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a:

1) Vetllar per l'acompliment d'allò acordat en el present Conveni.

2) Lliurar a la Fundació b-TEC tota aquella informació que pugui facilitar pel desenvolupament 

dels Programes contemplats en el Conveni.

3) Fer difusió, mitjançant els instruments i els canals comunicatius que disposa I' Ajuntament 

de Barcelona en matèria de les activitats que es realitzin en el marc del present Conveni.
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4) Participar com a ponents i/o participants en l'organització de conferències, taules rodones, 

grups de lectura i de debat que es realitzin en el marc dels Programes objecte del present 

Conveni.

Sisè.- Finançament

L'import total del projecte és de 600.000,00 euros. L'Ajuntament de Barcelona aportarà la 

quantitat de 300.000,00 euros, a raó de 150.000,00 euros a l'any durant els anys 2022 i 

2023, a fi de donar suport a les accions previstes.

L'import total de la subvenció per la quantitat de 300.000,00 € equival a un percentatge del 

50% del cost total de l'activitat.

Aquesta subvenció serà suportada econòmicament en un 67% per la Gerència d'Urbanisme i 

en un 33% per la Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports. Així doncs, 

anualment, dels 150.000,00 € previstos, la Gerència d'Urbanisme aportarà la quantitat de 

100.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0503/48807/15011 i la Gerència 

d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports la quantitat de 50.000,00 €, amb càrrec a la 

partida pressupostària D/0300/48807/46311, condicionat a l'existència de crèdit adequat i 

suficient en exercicis posteriors a l'actual.

La quantia de la subvenció atorgada, en concurrència amb d'altres entitats que donin suport 

mitjançant subvencions al projecte, no podrà ser en cap cas d'un import superior al cost total 

del mateix.

Aquesta subvenció atorgada per l'Ajuntament de Barcelona és acceptada expressament per la 

Fundació b_TEC, mitjançant la formalització del conveni, en les condicions fixades.

Setè.- Justificació

Fundació b_TEC és subjecte al règim de requisits, obligacions i forma de justificació prevista a 

la Normativa General reguladora de les Subvencions a atorgar per l'Ajuntament de Barcelona 

(BOP de 4 de gener de 2011), en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals, 

ROAS Decret 179/1995 de 13 de juny; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions i en el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot 

allò que resulti d'aplicació, i accepta la subvenció atorgada per I' Ajuntament de Barcelona, 

en les condicions fixades en aquest conveni, mitjançant la formalització del mateix.

Fundació b_TEC coneix i accepta que la no realització del projecte objecte d'aquest conveni, o 

la modificació no autoritzada del mateix, l'obliguen al reintegrament de les subvencions 

rebudes, més els corresponents interessos, independentment de les sancions que 

corresponguin, segons disposa l'art. 13e de la Normativa General Reguladora de les 

Subvencions Municipals aprovada per I' Ajuntament de Barcelona i els articles 37 i següents 

de la Llei General de Subvencions.

Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció, i d'acord amb 

allò previst a l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, a 

l'article 69 i següents del Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, a 

l'article 10è.3 de la Normativa General reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de 
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Barcelona, i a la base 19.4.a) de les Bases d'execució del Pressupost municipal de l'any 2022, 

l'entitat es compromet a presentar un compte justificatiu, en un termini no superior a tres 

mesos des de la finalització de l'activitat, que constarà de:

Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor. Aquest haurà de contenir memòria 

d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, memòria econòmica 

justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor. En el supòsit de l'article 

11.2 de la Normativa General reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, 

s'hauran de aportar les ofertes presentades, justificar l'elecció entre elles i quan l'elecció no 

recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa justificar-ho en una memòria.

Juntament amb la documentació justificativa expressada, s'haurà d'aportar la documentació 

(publicacions fulletons, díptic, anuncis, correus).

Aquesta justificació es farà d'acord amb els models i la guia que es facilitaran per part de 

l'Ajuntament de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui 

oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. En aquest 

sentit, l'Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment i pels mitjans que estimi oportuns, 

els justificants de despesa (factures o documents de valor probatori equivalent) del compte 

justificatiu presentat així com altra documentació que es consideri oportuna per comprovar la 

realització efectiva de la totalitat del projecte i les seves activitats. El perceptor de la 

subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres 

comptables).

Vuitè.- Seguiment del conveni

Amb la finalitat de fer seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de la relació de 

col·laboració, decidir, si s'escau, sobre les noves iniciatives a impulsar i resoldre les 

incidències que puguin produir-se, es constituirà una Comissió de Seguiment amb 

representació de totes les parts, que es reunirà, com a mínim, un cop a l'any.

A tal efecte, cadascuna de les parts designarà dos representants.

En el sí d'aquesta Comissió de Seguiment, l'Ajuntament de Barcelona podrà demanar que els 

Programes prioritzin unes o altres de les activitats referides en aquest Conveni i en la 

Memòria aportada per Fundació b_TEC.

La Fundació b_TEC presentarà a l'Ajuntament de Barcelona els informes de seguiment 

suficients per poder valorar el desenvolupament de cadascuna de les accions, que hauran 

d'incloure, si és el cas, dades de participació i valoració econòmica, en particular a la 

finalització de la primera anualitat.

En qualsevol cas, l'Ajuntament tindrà les potestats previstes en l'article 10 de la Normativa 

general reguladora de les subvencions municipals.

Novè. Vigència del conveni
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Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el dia 31 de desembre 

de 2023 i abastarà en el seu àmbit la col·laboració entre les parts des de l'inici del 

projecte/activitat.

Desè. Tractament de les dades de caràcter personal

Ambdues parts es comprometen al compliment de les prescripcions establertes al Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 

dades; a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals; i a la corresponent normativa de desenvolupament en matèria de

protecció de dades vigent. En relació amb les dades personals dels signants del present 

conveni i dels interlocutors o representants amb qui es relacionaran les parts, aquestes seran 

tractades per les parts amb la finalitat de gestionar les actuacions que se'n derivin de 

l'execució del conveni, i fonamentant-se la legitimació del tractament en l'execució del 

present conveni.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, la 

persona interessada es podrà dirigir per escrit, en qualsevol moment, a l'altra part a l'adreça 

que figura en l'encapçalament d'aquest conveni.

Onzè.- Naturalesa del conveni

Aquest conveni te¿ caràcter administratiu i obliga als signataris de conformitat amb les 

previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regiraò per la normativa comuna 

i sectorial que li sigui d'aplicació.

La subscripció del conveni no suposa, en cap cas, la renúncia a les competències pròpies de 

cadascuna de les parts.

Dotzè.- Causes d'extinció i efectes d'incompliment

El present conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:

- Per mutu acord entre les parts manifestat per escrit.

- Per incompliment dels acords que s'hi estableixen.

- Per la denúncia d'una de les parts feta amb un mínim de 30 dies naturals d'antelació, la qual 

cosa donarà lloc a la finalització dels seus efectes un cop finalitzat el període de preavís i 

sense perjudici de finalitzar els compromisos iniciats.

- Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Qualsevol incompliment de les estipulacions d'aquest conveni permetrà a la part perjudicada 

optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.

L'extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret prevegi la 

normativa vigent d'aplicació.
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Tretzè.- Jurisdicció competent

Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, 

compliment i efectes del present conveni els Tribunals de la Jurisdicció contenciosa 

administrativa de la ciutat de Barcelona.

Catorzè.- Transparència

De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, en relació amb aquest conveni, es farà pública la informació relativa a les parts 

signants, l'objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts i qualsevol 

modificació que s'hi faci.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni.

Ajuntament de Barcelona

Laia Grau Balagueró, gerent d'Urbanisme.

Eva Redó Verdaguer, secretaria delegada 16.12.2021.

Fundació b_TEC- Campus Diagonal Besòs

Jordi Bosch de Borja, director de la Fundació.

21 de setembre del 2022 CSV: 0686-fe4d-684e-7cef


	GM_2022_23805

