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Convenis – Conveni

CONVENI de col·laboració entre l'Institut Municipal d'Informàtica de 
Barcelona i la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat per 
a la creació del Barcelona Innova LAB.

REUNITS

D’una banda, 

L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA DE BARCELONA (en endavant, IMI), domiciliat a 

Barcelona (08018), Av. de la Diagonal, núm. 220, amb CIF núm. P5801908D, i en la seva 

representació, el Sr. Francisco Rodríguez Jiménez, en la seva condició de Gerent de l’Institut, 

en ús de les facultats delegades pel President de l’IMI en data 17 de juny de 2019 i que li 

confereix l'art. 5.2, apartat h) dels Estatuts de l'IMI, aprovats per Acord del Consell Plenari de 

14 d'octubre de 2005, i modificats en sessió del Plenari del Consell Municipal de 29 d’octubre 

de 2019, assistit per la senyora Ana Maria Hernández Sánchez, secretària delegada de l'IMI 

per delegació expressa de funcions del secretari general de l'Ajuntament de Barcelona de 

data 29 de desembre de 2020, i en l’exercici de les seves funcions de fe pública i 

assessorament legal preceptiu, d’acord amb el que disposa l’article 9.2 dels Estatuts de l’IMI, 

aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 

d’octubre de 2005, i modificats en sessió del Plenari del Consell Municipal de 29 de març de 

2019.

I, de l’altra, 

El Sr. Xavier Patón Morales, amb DNI XXXXXXXXX, i la Sra. Yolanda Lacasa Puigmal, amb 

DNI XXXXXXXXX, en representació de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the 

Habitat (en endavant, "BIT HABITAT"), amb CIF G66205246, constituïda en data 22 d’octubre 

de 2013, de conformitat amb la carta fundacional atorgada davant Notari de Barcelona, el Sr. 

Jaime Agustín Justribó, amb el número 1.899 del seu protocol, amb domicili a Barcelona 

(08018), Av. de la Diagonal, núm. 240 i inscrita en el Registre de Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya amb el núm. 2825. Actuen en mèrits del poder mancomunat atorgat 

davant el mateix Notari de Barcelona, amb data 22 de juliol de 2020, amb el número 1148 

del seu protocol. Asseguren el Sr. Paton i la Sra. Lacasa que el poder referit no ha estat 

alterat. 
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Ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per atorgar el present conveni, i a 

l’efecte

EXPOSEN

I.- Que l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (en endavant, IMI) és un organisme 

autònom local creat per l’Ajuntament de Barcelona que es regeix pel dret administratiu, amb 

plena capacitat jurídica i d’obrar i autonomia de gestió per a l’acompliment de les seves

funcions, entre d’altres, subministrar tots els serveis de les tecnologies de la informació i 

comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i als organismes i les empreses públiques que 

en depenen i la de l’impuls i execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la 

Informació i del Coneixement.

II.- Que l’IMI, en virtut de la legislació general de règim local i de la seva legislació especial, 

pot promoure tota classe d’activitats o serveis d’interès general per als ciutadans o 

ciutadanes del municipi i desenvolupar activitats complementàries de les pròpies amb altres 

entitats i administracions.

III.- Que l’IMI és el gestor de les infraestructures i sistemes TIC de l’Ajuntament de 

Barcelona.

IV.- Que la FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT (en 

endavant, "BIT HABITAT"), d’acord amb els seus Estatuts té, entre altres finalitats la 

d’integrar i fomentar activitats innovadores en col·laboració amb empreses, institucions i 

organismes internacionals i ciutats de tot el món, per fer de Barcelona una plataforma i 

centre d’innovació. Així mateix, constitueix un objectiu de BIT HABITAT el de fomentar la 

recerca en activitats relacionades amb l’hàbitat urbà, que integra aspectes d’urbanisme, 

tecnologies de la informació i la comunicació i medi ambient, en col·laboració amb 

universitats, centres de recerca, empreses, agents i institucions implicades en l’hàbitat urbà i 

el de potenciar altres iniciatives que facin esdevenir a la ciutat de Barcelona  com a  referent i 

laboratori d’innovació en benefici dels ciutadans.

V.- Que BIT HABITAT gestiona l’equipament municipal de Ca l’Alier, Centre d’Innovació 

Urbana de Barcelona, d’acord amb l’expedient 24095 de la Gerència de Recursos de la 

Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.

Per tot això, ambdues parts, atesa la confluència d’objectius i interessos, i en l’exercici de les 

competències que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la 

capacitat legal necessària, acorden subscriure aquest conveni que es regirà pels següents:
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PACTES

Primer.- Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’IMI i BIT HABITAT per 

tal de constituir un laboratori d’innovació urbana (anomenat Barcelona Innova Lab), essent 

Ca l’Alier l’espai central de col·laboració amb diferents institucions, entitats, teixit econòmic, 

universitats i centres de recerca i societat civil, per tal de promoure la creació i prova de 

productes i serveis innovadors en l’àmbit dels serveis urbans.

Qualsevol projecte que no respongui a la característiques esmentades s’haurà de concretar 

mitjançant un conveni específic.

Segon.- Compromisos per part de l’IMI: 

 Posar a disposició del Barcelona Innova Lab l’ús de la infraestructura tecnològica 

necessària per a dur a terme l’objecte del present conveni.

 Mantenir operativa aquesta infraestructura tecnològica.

 Assessorar a BIT Habitat per a la tria i priorització dels projectes a desplegar en el 

marc del laboratori, quan aquests tinguin una base tecnològica. 

 Assessorar i donar el suport necessari a BIT Habitat en el cas que les proves pilot 

participants en el Barcelona Innova Lab requereixin del desplegament i instal·lació de 

nous equips: 

 Assessoria prèvia.

 Assessoria en els requeriments tècnics i adequació d’espais, si escau.

 Assessoria en la instal·lació, operació i desinstal·lació final.

 Acompanyament tècnic en tot el procés.

 Posar a disposició del Barcelona Innova Lab dels mitjans personals necessaris per a 

dur a terme els compromisos descrits en aquesta clàusula. 

 Per altra banda, l’IMI no es farà responsable de:

 La contractació de les empreses instal·ladores que puguin ser 

necessàries per implementar les proves pilot proposades pels usuaris i 

usuàries del Laboratori.

 La direcció d’obra d’aquelles noves instal·lacions que puguin ser 

necessàries.

 L’operació, manteniment o desmantellament de la instal·lació derivada 

de les proves pilot desenvolupades en el marc del Laboratori.
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Tercer.- Compromisos per part de BIT Habitat: 

 Posar a disposició del Barcelona Innova Lab un magatzem que pugui allotjar el RAC 

necessari per incorporar la tecnologia 5G als serveis disponibles a les persones 

usuàries.

 Habilitar un espai de treball no permanent per als usuaris i usuàries del Barcelona 

Innova Lab. Aquest espai podrà acollir de manera simultània un màxim de 8 

persones treballant.

 Posar en marxa i gestionar una oficina tècnica que coordini totes les tasques 

necessàries per el correcte funcionament del Barcelona Innova Lab.

 Coordinar amb els Departaments i Àrees de l’Ajuntament tots els tràmits necessaris 

per implementar les proves pilot adjudicades. 

 Posar el Barcelona Innova Lab a disposició de l’IMI, l’Ajuntament de Barcelona i els 

seus organismes autònoms municipals per al desplegament de projectes, proves, 

pilots o casos d’ús liderats pel Consistori. 

Quart.- Sobre la infraestructura tecnològica

A l’Annex 1 del present conveni es descriu i desglossa la infraestructura tecnològica posada a 

disposició del Barcelona Innova Lab, sotmetent-se a la conseqüent possible actualització amb 

motiu de les eventuals ampliacions i reduccions amb reflex de les dates d’instal·lació i 

desinstal·lació de l’equipament.

La infraestructura tecnològica que l’IMI posa a disposició del Barcelona Innova Lab és 

propietat de l’Ajuntament de Barcelona i serà administrada per l’IMI.

Dita infraestructura tecnològica pot ser objecte de canvis i ampliacions en funció de les 

necessitats i la variació i desenvolupament de la tecnologia existent. Qualsevol canvi que es 

produeixi en aquesta infraestructura quedarà consignada en una addenda a aquest conveni.

En cap moment i sota cap circumstància es cedeix a Bit Habitat la propietat de l’equipament 

posat a disposició en aquest conveni, ostentant aquest dret en exclusiva l’Ajuntament de 

Barcelona.

L’IMI es reserva el dret de retirar infraestructura i equips assignats en aquest conveni en cas 

de necessitat de l’Ajuntament de Barcelona, prèvia notificació a BIT Habitat i consignació en 

l’addenda pertinent.
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L’IMI farà tot el possible per a fer créixer aquesta infraestructura maximitzant les sinèrgies 

que es produeixin en els diferents projectes que s’hi desenvolupin i mantenir-la 

tecnològicament actualitzada.

Cinquè.- Obligacions Econòmiques

El present Conveni no implica cap obligació econòmica, per cap de les parts, més enllà de 

l’assignació dels recursos humans i materials necessaris per a la realització de les tasques i 

feines  compromeses per cadascuna de les parts.

Qualsevol modificació requerida en la infraestructura per realitzar una prova de concepte, 

pilot o projecte anirà a càrrec del promotor de la mateixa.

Sisè.- Comissió de Seguiment del Conveni

L’IMI i BIT Habitat faran seguiment dels compromisos del conveni mitjançant una comissió de 

seguiment que assumirà les funcions relatives al seguiment, vigilància i control de l’activitat i 

que estarà integrada per les següents persones:

 En representació de l’IMI: Jordi Cirera, Director de l’Oficina de Societat del Coneixement.

 En representació de BIT Habitat: Yolanda Lacasa, Gerent. 

La comissió de seguiment es constituirà i reunirà dins del mes següent a la formalització del 

present conveni. En la primera reunió s’acordarà el règim de funcionament intern per a 

l'exercici de les seves funcions.

La comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i com a mínim un cop cada sis 

mesos per revisar la gestió, coordinació i execució de les diferents activitats de col·laboració 

que es derivin del present conveni.

La comissió de seguiment estudiarà les activitats de col·laboració dutes a terme, les 

analitzarà i, si és el cas, proposarà unes altres o la modificació de les mateixes per tal 

d’obtenir un resultat positiu per ambdues parts i vetllarà per a l’equilibri de les prestacions.

En cas de manca d’acord s’elevaran les propostes als signants d’aquest conveni que prendran 

la decisió final. 

Amdues parts cooperaran per crear, dins de les respectives àrees de competència, les 

condicions necessàries per al compliment de les activitats acordades.
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Setè.- Vigència 

El present conveni entrarà en vigor el dia de la darrera signatura electrònica i serà vigent per 

un període de 4 anys i podrà ser objecte d’una única pròrroga de fins a 4 anys més.

La pròrroga haurà de ser realitzada de manera expressa amb 30 dies d’antelació a la 

finalització del conveni.

Vuitè.- Modificació

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud 

raonada i degudament motivada per alguna de les parts signants. 

Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s'haurà de fer 

amb el consentiment de les parts i per escrit, mitjançant el corresponent annex o addenda de 

modificació, i s’haurà de sotmetre a aprovació de l’òrgan municipal competent.

Novè.- Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal (Lopdgdd)

BIT Habitat no ha de consultar arxius i fitxers de l’Ajuntament de Barcelona amb dades 

personals. 

En tot cas, si per qualsevol circumstància encara que sigui de manera accidental, es rebessin 

o arribessin cap dada de caràcter personal, tant l’IMI com BIT HABITAT es comprometen a 

tractar-les dades d’acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu 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 la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets 

digitals, amb compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i garantint l’exercici 

dels drets que el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018 reconeixen a les persones titulars de les 

dades.

Les parts i els seus treballadors i treballadores s'obliguen a guardar absoluta reserva i a no 

difondre sota cap concepte qualsevol dada o informació de les que en tinguin coneixement, 

sobre qualsevol aspecte relacionat amb el present conveni, incloses les de caràcter econòmic, 

mentre no es tingui autorització de l’altra part o siguin de domini públic fins i tot després de 

la finalització del conveni.

Desè.- Propietat intel·lectual i industrial
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Les parts acorden que, llevat que hi hagi una regulació específica recollida en una addenda, 

aquest conveni no atorga cap dret específic de la propietat o titularitat dels drets de propietat 

intel·lectual i industrial de cadascuna de les parts.

Onzè.- Incompliment i responsabilitat en front a tercers

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 

seva resolució.

En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora un 

requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 

compromisos que es considerin incomplerts.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que el 

va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 

resolt el conveni.

Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cada 

part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a l’altra part per 

danys i perjudicis.

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 

derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 

actuacions.

Dotzè.- Causes d’extinció del conveni

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

 Per la realització del seu objecte o finalització del termini de vigència del conveni.

 Per resolució, derivada de l’incompliment del present de conformitat amb el previst al 

pacte anterior.

 Per avinença de les parts signatàries, manifestada expressament per escrit.

 Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus 

pactes.

 Per l’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin 

l’interès específic de qualsevol de les dues parts.

 Per les causes generals establertes en la legislació vigent.
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Tretzè.- Naturalesa jurídica i jurisdicció competent

Aquest Conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 

interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 

persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les 

qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni en el lloc 

que s’assenyala.

Per l’IMI; Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez, gerent del IMI i Sra. Ana M. Hernández Sánchez 

secretaria delegada del IMI (p.d. 29/12/2020).

Per BIT HABITAT; Sr. Xavier Patón Morales, apoderat mancomunat de BIT HABITAT i Sra. 

Yolanda Lacasa Puigmal, gerent de BIT HABITAT.

ANNEX 1.

Infraestructura tecnològica que es posarà a disposició del Barcelona Innovava Lab 

L’IMI posa a disposició del Barcelona Innova Lab infraestructura de telecomunicacions i 

informàtica desplegada en l’àrea compresa entre c. Ciutat de Granada, c. Pere IV i av. 

Diagonal, més algunes àrees del Parc Central del Poble Nou i fins arribar a Ca l’Alier. 

La disponibilitat d’aquesta infraestructura gestionada per l’Institut Municipal d’Informàtica 

dependrà dels diferents projectes que s’estiguin desenvolupant en cada moment en la zona.  

Aquesta infraestructura va creixent amb el temps i, a títol orientatiu, actualment inclou:

 50% de l’espai en els racks de la Sala Tècnica de Ca L’Alier. Inclou connectivitat i 

potència elèctrica.

 50% de l’espai de l’armari del c. Llacuna amb Pere IV. Inclou connectivitat i potència 

elèctrica.

 (16) Fibres entre BTV (Pl. Tísner, 1), l’armari de c. Llacuna, c. Pere IV, c. Castella, 

Avinguda Diagonal i c. Fluvià.

 (16) Fibres entre Ca l’Alier i Avinguda Diagonal.
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