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Convenis – Conveni

CONVENI de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i laUniversitat de 
Barcelona-Càtedra d'Economia Urbana per la realització del pla de treball 
càtedra UB en economia urbana Ciutat de Barcelona-2022-2025.

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de 

l'Ajuntament de Barcelona, expressament facultat per la Comissió de govern de data 20 

d'octubre de 2022 i assistit en aquest acte per la Sra. Mª Eugènia Riera Paino, Secretària 

Delegada, en exercici de funcions d'assessorament i fe pública.

De l'altra part, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, en 

virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre (DOGC núm. 8307, de 31 

de desembre), com a representant legal d'aquesta institució, amb domiciliació a Gran Via de 

les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtut de les competències que estan previstes 

en l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d'octubre 

(DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent-

se recíprocament la capacitat legal necessària

MANIFESTEN

Primer. Que la Universitat de Barcelona, com a institució de dret públic, té atribuïda, entre 

d'altres, la funció de col·laborar amb les administracions públiques, institucions i entitats 

privades amb la finalitat d'elaborar, participar i desenvolupar plans i accions que contribueixin 

al progrés de la ciència, de la difusió de la cultura i el desenvolupament de la societat

Segon. La Universitat de Barcelona (en endavant UB) desenvolupa les activitats que es duen 

a terme en el marc de la Càtedra d'Economia Urbana.

Tercer. L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb l'article 58.3 de la Llei 22/1998 que aprova 

la Carta Municipal de Barcelona, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis 

públics que afectin l'interès general dels ciutadans així com portar a terme activitats 

complementàries a les d'altres Administracions Públiques.

Quart. En aquest marc, l'Ajuntament de Barcelona considera d'interès per a la ciutat donar 

suport i col·laborar en el desenvolupament del Pla de Treball Càtedra UB en Economia Urbana 

a la ciutat de Barcelona 2022-2025, atès que es tracta d'un projecte de suport a la reactivació 

econòmica i empresarial de la ciutat de Barcelona, mitjançant tota la tasca de recerca i 

investigació que porta a terme a partir de diverses línies de treball que s'hi desenvoluparan i 

que investiguen aspectes clau per entendre millor l'economia de les ciutats. Tanmateix, 

destaca l'especial èmfasi en l'anàlisi i avaluació de les polítiques públiques que poden donar 

respostes als problemes actuals i futurs i als nous reptes que es plantegen.
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Cinquè. 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 per Decret d'Alcaldia de data 27 

d'abril de 2011 i del Decret d'Alcaldia regulador del registre de convenis de data 28 de 

desembre del 2015 (BOPB de 5 de gener de 2016).

Sisè. Que resulta d'interès comú a les parts la formalització del present conveni de 

col·laboració per a la realització del Pla de treball 2022-2025 de la càtedra UB - Economia 

Urbana Ciutat de Barcelona amb la finalitat de promoure el desenvolupament de la docència i 

investigació en aquest camp específic.

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 conveni de col·laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

L'objectiu d'aquest conveni és definir les modalitats de col·laboració entre la UB i l'Ajuntament 

de Barcelona per a la realització del Pla de treball 2022-2025 de la Càtedra que s'adscriu a la 

Universitat de Barcelona, d'acord amb la normativa reguladora del procediment de creació i 

funcionament de les càtedres i aules de la UB, aprovada pel Consell de Govern de 5 de 

desembre de 2017 i actualitzada el 14 d'octubre de 2021.

La Càtedra tindrà com a objectius essencials la promoció de tot un conjunt d'activitats de 

docència, investigació, formació, informació i documentació en l'àmbit de l'economia urbana.

La posada en marxa de les seves activitats està dirigida a entendre millor l'economia de les 

ciutats i les relacions socials que en elles s'estableixen així com l'anàlisi i l'avaluació de les 

polítiques públiques que poden donar les respostes als problemes actuals i futurs de les 

ciutats.

Segona.-Obligacions de la Universitat de Barcelona

Desenvolupar el Pla de treball de la Càtedra UB en Economia Urbana Ciutat de Barcelona i 

posada en marxa de les seves activitats, contempla les següents actuacions, amb les 

corresponents activitats i/o resultats esperats:

Activitats de Recerca:

• Promoure la investigació en el camp de les ciutats i desenvolupar les línies de recerca 

que aborden: l'economia de les ciutats i les seves relacions socials.

• Compartir els coneixements a través de l'assistència a congressos, impartició de 

seminaris i invitació de professors visitants experts en la temàtica.

• Organitzar congressos, workshops i seminaris.

• Treballar conjuntament amb els millors investigadors en el camp de l'economia urbana 

per fomentar l'excel·lència i la internacionalització de la recerca.
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• Proposar nous projectes d'investigació.

Activitats de Formació:

• Promoure beques pre-doctorals i post-doctorals per a la realització de recerca en el 

camp de les ciutats.

• Impartir de cursos, conferències i seminaris amb professors membres de l'equip de 

recerca o convidats.

• Organitzar workshops i cursos d'estiu.

En relació a la realització de les activitats previstes, en tot moment caldrà tenir en compte les 

següents consideracions:

- Introduir, en tot moment, la perspectiva de gènere sense reproduir els estereotips i

rols sexistes en la contractació de serveis i persones així com en l'exercici de les seves 

funcions.

- Fer ús d'un llenguatge no sexista i inclusiu en tota la documentació, publicació i 

materials necessaris i vetllar perquè el material publicitari no incideixi en estereotips 

de gènere degradants i/o nocius per la salut.

- Incorporar en el desenvolupament del Pla de treball, tant en els continguts com en la 

metodologia, elements que vetllin per a la igualtat d'oportunitats i de resultats entre 

homes i dones i la no discriminació de gènere.

- Facilitar a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi del Pla de 

Treball Càtedra UB en Economia Urbana Ciutat de Barcelona-2022-2025, així com de 

les activitats de la Universitat de Barcelona.

- Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que, en matèria 

relacionada amb l'objecte del present conveni, li sol·liciti l'Ajuntament de Barcelona.

- Fer difusió de les actuacions que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona i fer-lo 

partícip en aquells actes públics d'especial rellevància en matèries relacionades amb 

l'objecte del conveni.

- Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que s'elabori per 

les accions recollides en aquest conveni la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i 

el logotip municipal, d'acord amb la normativa municipal d'imatge corporativa, que 

haurà de lliurar juntament amb la justificació dels fons rebuts.

Tercera.- Compromisos i aportacions de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona aportarà a la Universitat de Barcelona una subvenció total de 

100.000,00€ desglossat en 25.000€ anuals de subvenció directa per donar suport al Pla de 

treball Càtedra UB en Economia Urbana Ciutat de Barcelona-2022-2025, condicionat a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici 2022 a 2025

La partida econòmica del Pressupost que autoritza la despesa és 0700/48521/43336:

- Anualitat 2022: 25.000,00€

- Anualitat 2023: 25.000,00€

- Anualitat 2024: 25.000,00€

- Anualitat 2025: 25.000,00€
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L'import total de la subvenció per la quantitat de 100.000,00€ equival a un percentatge del 

50 % de l'import total del Projecte.

El restant 50 % serà aportat per la Universitat de Barcelona amb recursos propis.

L'import de la subvenció s'abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la 

justificació, com a pagament a compte o anticipat, per a dur a terme les actuacions inherents 

al Projecte.

Atesa l'absència de risc, l'Ajuntament de Barcelona no considera necessària la constitució de 

garantia respecte al pagament anticipat.

El Projecte subvencionat integra totes les accions i actuacions previstes en el Pressupost 

presentat i, per tant, la subvenció atorgada haurà de destinar-se únicament a cobrir totes les 

despeses del mateix.

Quarta.-Justificació

Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció, es compromet a 

presentar al finalitzar cada any la memòria econòmica i d'activitats amb desglossament 

d'ingressos i despeses i, l'últim any, la memòria econòmica i d'activitats i desglossament del 

2025 i una memòria econòmica, una altra d'activitats amb desglossament i l'informe 

d'auditoria del 2022 al 2025.

L'Ajuntament de Barcelona té la facultat de comprovar en qualsevol moment i pels mitjans 

que estimi oportuns, la realització efectiva de totes les accions i actuacions del Pla de treball 

de la Càtedra d'Economia Urbana Ciutat de Barcelona 2022 a 2025, així com l'execució del 

pressupost i el destí de les quantitats atorgades en relació a la seva finalitat i, per aquesta 

raó, l'Ajuntament tindrà en tot moment accés lliure a la comptabilitat de la UB i aquesta 

haurà d'aportar tota la documentació que li sigui requerida.

El termini de presentació d'aquesta justificació és d'un màxim de tres mesos a comptar des 

de la data de finalització de l'activitat o Projecte subvencionat de cada un dels anys objecte 

del Conveni.

Caldrà, en tot cas, donar compliment a l'article 10 de la Normativa general reguladora de les 

subvencions municipals en relació a la forma i estructura de la justificació.

La justificació es refereix a les despeses relatives a la globalitat del Projecte.

D'acord amb l'article 11.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals, 

quan l'import de la despesa subvencionable excedeixi la quantitat de 30.000€ en el supòsit de 

cost per execució d'obra o de 12.000€ en el supòsit de subministrament de béns o prestació 

de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la Universitat de Barcelona 

haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la 

contractació del compromís per a la prestació del servei o l'entrega del bé; llevat que per les 

especials característiques de les despeses subvencionables no existeixin en el mercat suficient 

nombre d'entitats que ho subministren o prestin o quan la despesa s'hagi realitzat amb 

anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran 
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d'aportar-se en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-

se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta 

econòmica més avantatjosa.

En general quan per a l'execució de les accions subvencionades l'entitat hagi de recórrer a la 

contractació, s'haurà d'adjudicar el contracte a l'oferta econòmica que presenti la millor 

relació entre qualitat i preu, en compliment dels principis de transparència, igualtat de tracte 

als possibles contractistes i procurant que no existeixi conflicte d'interessos. I, concretament, 

en relació al procediment contractual, la entitat haurà de donar compliment a allò que 

estableix l'article 11.2 de la NGRS en relació a l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, 

documentació que haurà d'aportar-se en la justificació.

S'acceptaran justificants de despeses realitzades per a l'execució del Projecte encara que 

siguin anteriors a l'atorgament de la subvenció, des del dia 1 de gener de 2022 i sempre 

dintre de l'exercici pressupostari corresponent. En el cas de tiquets, no podran superar el 

10% de l'import atorgat i amb el límit de 3.000 euros.

Cinquena.- Direcció, organització i gestió

D'acord amb l'article 5.1. de la normativa reguladora del procediment de creació i 

funcionament de les càtedres i aules de la UB, les càtedres han de tenir un director que serà 

nomenat pel Rector a proposta de la Comissió de Càtedres i Aules UB (CAUB). El càrrec de 

director ha d'estar consensuat amb l'Ajuntament de Barcelona i haurà de recaure en personal 

acadèmic de la UB.

Són funcions del director/a:

- Proposar el programa d'activitats juntament amb l'Ajuntament de Barcelona

- Responsabilitzar-se de la gestió econòmica de la càtedra

- Responsabilitzar-se de l'emissió dels informes científics, tècnics i econòmics relatius a 

la càtedra

- Elaborar una memòria anual de les activitats desenvolupades a la càtedra

- Representar la càtedra davant la universitat i externament

Igualment, la càtedra comptarà amb una Comissió de Seguiment, que serà l'òrgan col·legiat 

de la càtedra, la qual estarà formada per sis membres: Rector (o persona en qui delegui), 

director de la càtedra, dos professors de la UB designats pel rector, dos persones de 

l'Ajuntament de Barcelona. Les funcions de la Comissió de Seguiment són les establertes a 

l'article 10 de la normativa reguladora del procediment de creació i funcionament de les 

Càtedres i Aules UB.

Amb independència de la constitució de la Comissió de Seguiment, la Universitat de Barcelona 

presentarà regularment a l'Ajuntament de Barcelona els informes de seguiment suficients per 

poder valorar el desenvolupament de cada una de les accions, que hauran d'incloure, si és el 

cas, dades de participació i valoració de les accions.

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

Normativa General Reguladora de les Subvencions municipals.
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Sisena. Imatge

La Unitat d'Imatge corporativa i Màrqueting de la UB crearà la submarca de la Càtedra que 

haurà de mantenir la unitat amb la imatge corporativa de la UB.

Setena.- Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l'activitat de la càtedra 

correspondran a la UB.

Quan en el marc de la càtedra es desenvolupin projectes de recerca específics amb 

finançament extern a la càtedra, i tenint en compte que a més de la UB hi podrien participar 

altres institucions i/o empreses o l'Ajuntament de Barcelona, els drets de propietat 

intel·lectual i industrial pertanyeran a la part que els hagi generat, sempre que no existeixi 

cap acord de titularitat signat per les diferents parts que s'expressi en un altre sentit. En tot 

cas, qualsevol projecte finançat amb càrrec a la Càtedra, ha d'indicar expressament aquesta 

circumstància.

Vuitena .- Durada del conveni

El present conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de la data de la seva 

signatura.

Novena .- Causes d'extinció del conveni

Són causes d'extinció del present conveni:

a) El transcurs de la vigència d'aquest acord.

b) El mutu acord entre les parts abans de finalitzar el termini establert.

c) L' incompliment greu i reiterat de qualsevol de les dues parts d'alguna de les 

estipulacions essencials del conveni.

d) La denúncia d'una de les parts, feta amb un preavís de 6 mesos.

e) Qualsevol altra que contempli la normativa vigent d'aplicació

Desena.- Règim jurídic

El present conveni està regulat per les seves clàusules, per la Llei 22/1998 que aprova la 

Carta Municipal de Barcelona, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 

públic (els articles 47 a 53 com a legislació bàsica), per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, per la Normativa reguladora dels expedients 

d'autorització de l'atorgament de convenis administratius aprovat per decret d'Alcaldia de 27 

d'abril de 2011, per la Normativa General Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament 

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 
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legal vigent aplicable. En cas, que encara així, es plantegi algun dubte o llacuna s'acudirà als 

principis rectors de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquest conveni també es regirà per la normativa reguladora del procediment de creació i 

funcionament de les càtedres i aules UB, aprovada pel Consell de Govern de la UB de 5 de 

desembre de 2017, per la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic i les normes de Dret 

Administratiu aplicable.

Onzena.- Interpretació i compliment

Les parts es comprometen a intentar resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui 

sorgir en la interpretació o compliment d'aquest conveni abans d'iniciar qualsevol reclamació 

davant la jurisdicció que correspongui

Aquest conveni s'extingirà si es produeix alguna de les causes següents:

- Compliment del seu objectiu, si aquest fet es produeix amb anterioritat a la data en 

que finalitza la seva vigència.

- Transcurs del termini de vigència.

- Acord unànime de totes les parts signants.

- Resolució judicial que en declari la nul·litat.

- Qualsevol altra causa prevista a la normativa.

En cas d'incompliment per alguna de les parts de les obligacions i els compromisos assumits, 

l'altra part podrà requerir perquè els compleixi en un termini determinat, que no podrà 

superar la data de vigència del conveni. Si transcorregut el termini atorgat persistís 

l'incompliment, s'entendrà resolt el conveni amb la notificació d'aquestes circumstàncies a 

l'altra part i es podrà requerir a la part incomplidora el pagament d'indemnitzacions per danys 

i perjudicis causats.

La Universitat de Barcelona coneix i accepta que la no realització de les activitats objecte 

d'aquest conveni dins del seu termini de vigència 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 d'acord amb el previst a l'article 13è. de 

la Normativa reguladora de les subvencions municipals.

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

normativa vigent d'aplicació.

Dotzena.- Informació relativa al tractament de dades personals de les persones 

representants i de les persones de contacte de les parts signatàries

L'Ajuntament de Barcelona informa a la Universitat de Barcelona, que es dona per informada, 

que, en compliment d'allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, les dades relatives al present conveni seran 

publicades en el web municipal.

La Universitat de Barcelona es compromet a donar compliment a la declaració de 

transparència prevista en l'article 15.2 de la llei 19/2014 de transparència, accés a la 
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informació pública i bon govern relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 

administració en els termes de la informació facilitada amb anterioritat a l'aprovació de 

l'atorgament de la subvenció.

Els responsables del tractament de les dades personals recollides en el present conveni de les 

persones representants així com de les dades personals de les persones de contacte que 

siguin necessàries tractar per executar aquest conveni són cadascuna de les parts signatàries 

(i, en concret, pel que fa a la Universitat de Barcelona ho és la Secretaria General). Les dades 

de contacte dels responsables del tractament són les següents:

• UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 

electrònic secretaria.general@ub.edu

• Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica. Departament d'Estudis. c/ 

Llacuna, 162, 2a. Planta asantigosa@bcn.cat

La finalitat del tractament de les dades personals és la gestió, seguiment i execució del 

present conveni. La base jurídica per al tractament de les dades personals, d'acord amb l'art. 

19 de l'LOPDGDD, és el compliment d'una missió realitzada en interès públic en el cas dels 

responsables del tractament de l'art. 77.1 de l'LOPGDD, o la satisfacció d'un interès legítim 

del responsable del tractament en els altres casos. Les dades personals es conservaran 

durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual han estat recollides i per 

determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar. No es preveu la cessió 

de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Les persones titulars de les dades tenen dret accedir-hi, sol·licitar-ne la rectificació, la 

supressió, l'oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat al responsable 

del tractament, a les adreces indicades anteriorment. Si consideren que els seus drets no 

s'han atès adequadament poden comunicar-ho al delegat de protecció de dades de les parts 

signatàries:

• UB: Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu 

electrònic protecciodedades@ub.edu

Les persones titulars de les dades també poden presentar una reclamació davant de 

l'autoritat de control de protecció de dades competent.

Les parts es comprometen a facilitar el contingut d'aquesta clàusula a les persones de 

contacte de la seva institució que participin en l'execució d'aquest conveni.

Tretzena-Transparència i accés a la informació pública

El conveni subscrit podrà ser posat a disposició dels ciutadans en el corresponent Portal de 

Transparència en aplicació del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

Transparència, Accés i Bon Govern i la resta de normativa de desenvolupament de la 

mateixa.

I, en prova de conformitat, les parts signen digitalment aquest conveni amb data de 

formalització de la darrera signatura.
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Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 6 de 

novembre de 2022.

Jaume Collboni Cuadrado, primer tinent d'alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

Eugènia Riera Paino, secretària delegada de l’Ajuntament de Barcelona.

Joan Guàrdia Olmos, rector Magnífic de la Universitat de Barcelona.
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