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Convenis – Conveni

CONVENI de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Barcelona 
i Aeroports Públics de Catalunya SLU per la promoció conjunta de Barcelona 
com a destí prioritari per a les línies aèries al “World Rutes las Vegas-2022”.

REUNITS

D'una part Jaume Collboni i Cuadrado, Primer Tinent d'Alcaldia de l'AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, expressament facultat per Acord de la Comissió de Govern de data 27 de juliol 

de 2022, assistit en aquest acte per Mª Eugenia Riera, Secretaria Delegada de la Gerència 

d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, com a fedatària i assessora legal 

preceptiva.

De l'altra part, Jordi Candela, Director d'AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA SLU (en 

endavant, Aeroports de Catalunya).

MANIFESTEN

I. Aeroports de Catalunya és una societat pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita 

al Departament de Territori i Sostenibilitat, que gestiona els aeroports, aeròdroms i 

heliports de la Generalitat de Catalunya. Té com a objectiu ser el referent en gestió 

aeronàutica a Catalunya i vol consolidar un nou model de gestió aeroportuària, 

treballar en favor d'una política comercial efectiva i promocionar les instal·lacions 

existents.

II. Dins els seus objectius destaca donar suport a la consolidació de l'aeroport de 

Barcelona com un aeroport internacional de connexions de llarg recorregut i de 

qualitat. Per aquest motiu la presència institucional a la fira d'aviació comercial 

mundial World Routes Forum, Las Vegas 2022, mitjançant un estand que ha promogut 

el destí Barcelona entre les línies aèries participants en la fira, dins del marc d'actuació 

del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA) al qual pertanyen tant 

Aeroports de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona.

III. 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.

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

col·laborar en aquesta iniciativa i, d'aquesta manera, garantir la presència municipal a 

la fira d'aviació comercial més important del món amb l'objectiu de promoure 

Barcelona com a destí prioritari per a les línies aèries.
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V. 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 pels següents

PACTES

Primer. OBJECTE

L'objecte d'aquest conveni és establir i regular la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i 

Aeroports de Catalunya pel desenvolupament de la fira World Routes Forum Las Vegas 2022, 

que es celebrarà en aquesta ciutat entre els dies 16 i 18 d'octubre de 2022. L'article 143 de la 

Llei 40/2015, de Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que les 

administracions han de cooperar al servei de l'interès general, i que poden acordar la forma 

d'exercir les seves competències que millor doni servei a aquest principi. També que la 

formalització de relacions de cooperació s'ha d'efectuar mitjançant acords d'òrgans de 

cooperació o en convenis. L'objectiu d'aquesta participació era fer promoció conjunta de 

Barcelona, amb un estand propi, amb la finalitat de posicionar la ciutat com a destí prioritari 

per les línies aèries.

En aquesta fira s'han realitzat accions dirigides a:

- Recuperar rutes intercontinentals bàsiques en els mercats que són realment 

estratègics, i que actualment degut a la pandèmia s'han aturat.

- Posicionar Barcelona com a destí prioritari per les aerolínies internacionals per millorar 

la relació econòmica.

- Consolidar la presència de Barcelona a la fira mundial més important del sector.

- Incrementar el número de rutes aèries, ja que això suposarà un increment de 

l'ocupació.

- Fer difusió de les actuacions que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona.

Segon. APORTACIÓ D'AEROPORTS DE CATALUNYA

Aeroports de Catalunya ha estat responsable de la interlocució amb la propietat de la fira, 

l'empresa anglesa UBM i, per tant, l'entitat encarregada de la contractació i de l'abonament a 

la mateixa de les despeses generades. Ha desenvolupat la participació conjunta d'ambdues 

institucions a la fira World Routes 2022, amb un estand del Comitè de Desenvolupament de 

Rutes Aèries de l'Aeroport de Barcelona - El Prat, on s'han realitzat les accions esmentades al 

pacte anterior.

També ha preparat i facilitat a l'Ajuntament de Barcelona tota la informació requerida per la 

participació a la fira, i ha participat i participarà 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.

Tercer. APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona ha participat a la World Routes 2022, amb una valoració altament 

positiva tant en quan a la col·laboració de les parts com en quant a resultats generals.
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Les despeses generades per aquesta participació (lloguer estand, mobles, hotel...) seran 

íntegrament assumides per Aeroports de Catalunya. La part d'aquestes despeses 

corresponent a l'Ajuntament de Barcelona serà com a màxim de 20.000 euros.

Una vegada finalitzat l'esdeveniment Aeroports presentarà liquidació econòmica, amb les 

aportacions corresponents a cada part. Vista d'aquesta liquidació l'Ajuntament tramitarà 

l'obligació de la despesa a favor d'Aeroports de Catalunya, amb càrrec a la partida 488.94 -

43322 - 07.00 del Pressupost 2022.

Quart. SEGUIMENT

Amb la finalitat de fer seguiment del projecte, analitzant el desenvolupament de la relació de 

col·laboració, i decidir, si s'escau, sobre iniciatives a resoldre dins l'acció en concret, 

incidències que puguin produir-se, i realitzar les funcions de control previstes en l'article 10.6 

de la Normativa general reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, les 

parts constituiran una Comissió de Seguiment i decidiran els representants de cada part.

La Comissió de Seguiment estarà integrada per un representant d'ambdues institucions 

signants, que es reunirà amb la periodicitat que decideixin les parts i s'aixecarà acta de 

cadascuna de les seves reunions.

Amb independència de la constitució de la Comissió de Seguiment, el beneficiari presentarà a 

l'Ajuntament de Barcelona els informes de seguiment suficients per poder valorar el 

desenvolupament de les accions, que hauran d'incloure, si és el cas, dades de participació i 

valoració de les accions.

Cinquè. VIGÈNCIA. CAUSES I CONSEQUÈNCIES EXTINCIÓ

Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva formalització fins el dia 31 de 

desembre de 2022.

Són causes d'extinció del present conveni:

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

b) El mutu acord entre les parts.

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

estipulacions essencials del conveni.

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

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

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

Sisè. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Ambdues parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normativa de 

desenvolupament, així com 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.
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Les parts s'obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal que 

estiguin relacionats amb l'objecte del conveni, excepte en els supòsits derivats per aplicació 

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

govern i del compliment per part de l'Ajuntament o d'Aeroports de Catalunya del deure de 

facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la legislació i 

d'acord amb la corresponent normativa aplicable.

Setè. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest conveni té caràcter administratiu i les qüestions litigioses sorgides sobre la seva 

interpretació, modificació, resolució i efectes seran resoltes per la jurisdicció contenciosa 

administrativa, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

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

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 9 de 

novembre de 2022.

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

d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.

La secretària Delegada, M. Eugènia Riera Paino.

Per Aeroports Públics de Catalunya, SLU, Jordi Candela Garriga.
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