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ACORD 
 

ENTRE 
 
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 
CONSORCI AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA 
 

PER REGULAR L’ASSUMPCIÓ PER PART DE LA SOCIETAT BARCELONA REGIONAL DE LES 
ACTIVITATS, PERSONAL, DRETS I BÉNS VINCULATS A LES ACTIVITATS DE L’AGÈNCIA 

D’ECOLOGIA URBANA 
 
 
REUNITS 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. president delegat de l’Àrea d’Acció 
Climàtica, Sr. Francisco Javier Gomar Martín, i facultat d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la 
Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret número 
14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019; 
assistit per la secretaria delegada, Sra. Isidra Guardiola i Salinas, en virtut de las facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 13 de març de 2020 (núm. 
2446/20), publicat al BOPB de data 16/03/2020. 
 
Sr. Ramon Maria Torra Xicoy en nom i representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El 
Sr. Torra actua en la seva condició de Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat 
en el Consell Metropolità de data 31 de juliol de 2019, assistit en aquest acte pel senyor 
Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona. La Sra. Janet, 
actua en la seva condició de Segona Tinenta d’Alcaldia, en virtut de les facultats conferides pel 
decret d’alcaldia S1/D/2019-1939 de 12 de setembre de 2019, assistida per la Sra. Silvia Ruiz 
de Valdivia i Martín, secretaria accidental d’Ecologia Urbana per decret de data 7 de juliol de 
2020. 
 
Il·lm. Sr. Eloi Badia, en nom i representació del consorci “AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE 
BARCELONA” (en endavant AEU), domiciliada a Barcelona, Av. Drassanes, 6-8 , 2n. El Sr. Badia 
actua en qualitat de President de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, nomenat en 
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l'assemblea general del consorci, de data 2 de desembre de 2019, assistit per la Sra. Míriam 
cabruja i Escobedo, secretaria delegada de l’Agència d’Ecologia Urbana. 
 
Sr. Josep Bohigas Arnau, en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA 
REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A." (en endavant BR), domiciliada a 
Barcelona, carrer 60, núm. 25-27, Sector A, Zona franca, NIF A-60453271 , inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona el 19 d'abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-11 
0.195. El Sr. Bohigas actua en la seva condició de Director General, especialment habilitat per 
acord del Consell d’Administració de Barcelona Regional de 30 de juny de 2020. 
 
 
 
MANIFESTEN: 

 
1.- Que l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (en endavant AEU) és una entitat de caràcter 
local amb personalitat jurídica pròpia de durada indefinida i integrada voluntàriament i 
inicialment com a promotors per l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Diputació́ de Barcelona. El consorci està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i se 
sotmet al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de 
Barcelona, a les disposicions dels seus estatuts i a la reglamentació́ interna dictada per al 
desenvolupament d’aquests. 
D’acord amb l’article 4 dels estatuts del consorci les seves finalitats són, entre altres, la 
realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la gestió, la 
realització i el seguiment de projectes, la recerca, l’educació, la formació, la promoció i la 
divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat a l’era de la 
informació. 
 
2.- Que la Societat Barcelona Regional, Agència de desenvolupament Urbà̀, SA, (en endavant 
BR) és una societat anònima, pluripersonal, d’accionariat públic, que es configura com a 
empresa en comú i òrgan de gestió́ directa dels seus accionistes, tal i com estableix l’article 1 
dels seus estatuts (de conformitat amb l’última modificació́ publicada al Butlletí ́Oficial de la 
Província de Barcelona de 19 de novembre de 2012). 
 
D’acord amb l’article 2 dels estatuts la societat té per objecte la prestació de serveis als seus 
socis i als altres agents públics, vinculats o dependents en matèria d’intervencions 
urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització́ 
d’estudis, anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la 
promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de 
projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans. 
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3. Que, com resta reflectit a l’apartat anterior, ambdues entitats tenen en els seus respectius 
estatuts unes finalitats i objecte que els han portat ha desenvolupar línies de treball molt 
semblants o complementàries, essent voluntat de les parts que les feines que fins ara 
desenvolupava l’Agència d’Ecologia Urbana siguin exercides per la societat BR. 
 
4. Que per raons d’eficiència, d’economia d’escala i evitar duplicitats, les parts consideren que 
la millor manera de mantenir els objectius que comparteixen és integrant les tasques i 
funcions en una única organització, aportant també els recursos econòmics i materials per al 
seu bon funcionament. 
 
Que en el marc de la voluntat de les administracions que conformen l’AEU, i en base a l’acord 
de l’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona de 20 de maig del 2020, 
es proposa que les funcions, les activitats, el personal, els drets i els béns de l’Agència, tots ells 
vinculats al desenvolupament de les activitats i finalitats recollides als seus estatuts, es 
transfereixin a BR, atenent als objectius que comparteixen que fan que la societat tingui la 
capacitat suficient per assumir les noves funcions, així com per raons d’interès públic. 
Que el text del present acord ha estat aprovat pels òrgans competents de cadascuna de les 
parts que el signen. 
Que l’objecte de la societat BR, de conformitat amb l’article 2 dels seus estatuts, engloba les 
finalitats del Consorci d’Ecologia Urbana.  
 
Les parts, en base als esmentats antecedents acorden les següents: 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA- OBJECTE 
El present conveni té per objecte regular la transferència per part del consorci AEU i 
l’assumpció per part de la societat Barcelona Regional de les funcions, activitats, personal, 
drets i béns vinculats a les activitats desenvolupades per l’AEU en els termes del present 
conveni. 
 
SEGONA.- DURADA 
Les parts acorden que entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència fins 
a 30 de juny de 2021, que es podrà prorrogar amb l’acord exprés de les parts, a excepció dels 
aspectes vinculats amb la transferència de funcions, activitats, personal, drets i béns a BR que 
s’entenen fets amb vocació indefinida. 
 
TERCERA.- FUNCIONS QUE ES TRANSFEREIXEN I S’INTEGREN 
Les parts acorden que l’entitat jurídicament adequada per mantenir la continuïtat dels 
objectius, funcions i actuacions relacionades amb les activitats que fins ara realitzava el 
consorci de l’AEU és la societat BR qui les realitzarà a partir del moment en què aquest conveni 
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sigui eficaç, i integrarà en el seu programa d’actuacions les següents funcions, activitats, 
personal, drets i béns de l’AEU: 
 

1. El personal que es relaciona a l’annex 1. 
2. Les activitats i projectes que es relacionen a l’annex 2. 
3. Les activitats associades als convenis i contractes de l’apartat anterior. 

 
QUARTA.- PERSONAL 
A l’Annex 1 es relaciona el personal que en l’actualitat està adscrit i presta els seus serveis a 
l’AEU que passarà a integrar-se a BR, mitjançant subrogació, en virtut d’aquesta clàusula. 
El dia 30 de setembre el personal laboral causarà baixa a l’AEU, i l’1 d’octubre de 2020 serà 
donat d’alta a BR passant a prestar els seus serveis en les condicions que s’especifiquen a 
continuació: 

a) Aquest personal del Consorci AEU s’incorporarà a la societat BR, de conformitat amb 
l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text Refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

b) Es garanteix al personal el manteniment de les condicions retributives i els seus drets 
laborals. 

 
Per altra banda, en data 1 d’octubre de 2020, el personal funcionari relacionat a l’annex I es 
reincorporarà a la seva Administració d’origen. 
 
CINQUENA.- RELACIONS JURÍDIQUES I SUBROGACIÓ 
Pel que fa als convenis,  contractes i projectes en vigor. 

a) La societat BR se subrogarà en la titularitat dels convenis, contractes i projectes en 
vigor subscrits per l’AEU que no hagin finalitzat a data 31 de desembre de 2020 i que 
s’indiquen a l’Annex 2, en les condicions i amb les limitacions establertes pels 
organismes corresponents, amb especial detall i cura amb els projectes europeus. 

b) Per part de l’AEU es realitzaran les comunicacions corresponents a les terceres 
persones amb les que manté relacions jurídiques, i se’n donarà trasllat a la societat BR. 

 
SISENA.- BÉNS MOBLES 
A l’Annex 3 es relacionen els béns i drets de qualsevol classe de què n’és titular el Consorci 
AEU i que són objecte de transferència o cessió a la Societat BR. La societat assumirà el 
manteniment i conservació d’aquests elements patrimonials, que passaran a ser titularitat 
seva. 
 
SETENA.- TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES DE L’EXERCICI 2020. 
L’AEU transferirà a BR, aquells ingressos derivats de les obligacions assumides en virtut 
d’aquest conveni, des de la data de la seva signatura fins a com a màxim el 30 de juny de 2021. 
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VUITENA- COMPROMISOS DE LA SOCIETAT BR 
La societat: 

a) Assumirà el personal en les condicions que es derivin de la clàusula quarta. 
b) Garantirà el bon funcionament i la qualitat de les activitats que li siguin transferides. 
c) Garantirà el compliment de la resta de compromisos del vigent conveni. 

 
NOVENA.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
Per tal de garantir el correcte funcionament de l’AEU, els ens consorciats es comprometen a 
fer efectives les seves aportacions econòmiques corresponents a l’exercici 2020, en les 
mateixes condicions i terminis que ho han estat fent en els exercicis anteriors. 
 
DESENA.- EFICÀCIA DE LA TRANSFERÈNCIA 
La transferència de funcions objecte d’aquest conveni a la Societat BR serà eficaç a partir de la 
data establerta en cadascun del seus apartats, i sobre la base de l’acceptació i compliment per 
totes les parts dels compromisos econòmics o d’altra naturalesa adquirits en el present 
conveni. 
 
ONZENA.- SEGUIMENT 
Amb la finalitat d’impulsar el seguiment d’aquest conveni i verificar l’execució puntual dels 
respectius compromisos, es crearà una Comissió de seguiment paritària, que estarà formada 
per un representant de cadascun dels ens consorciats amb la finalitat de formular propostes 
sobre noves iniciatives a impulsar i resoldre les incidències que es puguin produir. 
 
DOTZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Ambdues parts es comprometen al compliment del Reglament 2016/679 de 27 d’abril de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com la  normativa de 
desenvolupament- 
Si es preveu que el compliment del conveni pot comportar en algun moment un tractament de 
dades de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat municipal, l’entitat es compromet 
a fer aquell tractament d’acord amb les instruccions específiques de l’Ajuntament i s’obliga a 
no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni 
comunicar-les a altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una vegada complerta 
l’activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades per compte de 
l’Ajuntament hauran de ser destruïdes o retornades a aquest, d’acord amb les instruccions 
dels tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà 
responsable, d’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR), de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.  
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Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, 
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i 
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de l’execució del projecte, 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 de l’acompliment per part de l’Ajuntament o de l’entitat, 
del deure de facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització previstes per la 
legislació i d’acord amb la corresponent normativa aplicable. 
 
TRETZENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:  

- Per mutu acord de 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 tres mesos d'antelació, la qual 

cosa donarà lloc a la finalització del 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 l’acompliment o la resolució. 
L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que, per a cada cas concret, prevegi 

la normativa vigent d’aplicació 
 
CATORZENA.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

1. El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de contractes del sector públic (LCSP). 

2. El règim jurídic del conveni ve determinat per l’aplicació dels articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. 

3. Serà d’aplicació la normativa sectorial relativa al règim de dissolució i cessió d’actius i 
passius dels consorcis i concretament: 
- La llei 40/2015 de Regim Jurídic del Sector Públic aplicables. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, art. 108 a 112 
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim Local  
- Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques 
- Reglament català de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 

17 d’octubre  
- Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, art. 44; 
- Reglament català del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 

214/1990, de 30 de juliol, art. 88.1.d), 109 i 108.7. 
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QUINZENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
Seran competents per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en matèria 
d’interpretació, compliment i/o efectes d’aquest conveni els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció 
Contenciosa Administrativa amb seu a Barcelona. 
 
 
Ramon Torra 
Xicoy - DNI 

(TCAT)

Firmado digitalmente por Ramon Torra 
Xicoy - 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=Àrea Metropolitana de Barcelona, 
2.5.4.97=VATES-P0800258F, 
ou=Treballador públic de nivell mig, 
sn=Torra Xicoy - DNI

 

(TCAT) 
Fecha: 2020.09.30 13:31:20 +02'00'

Marcel lí Pons 
Duat - DNI 

 
(TCAT)

Firmado digitalmente por Marcel lí Pons Duat - 

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Àrea 
Metropolitana de Barcelona, 2.5.4.97=VATES-
P0800258F, ou=Treballador públic de nivell 
mig, sn=Pons Duat -

 
Fecha: 2020.10.01 08:22:24 +02'00'

Janet Sanz Cid - 
 

(AUT) 
2020.10.01 
14:45:40 +02'00'

CPISR-1 C Silvia Ruiz 
de Valdivia Martin 
2020.10.02 12:15:32 
+02'00'

Eloi Badia 
Casas - DNI 

 
(TCAT)

Signat digitalment 
per Eloi Badia Casas 
- DNI  
(TCAT) 
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11:14:59 +02'00'

Miriam Cabruja 
Escobedo - DNI 

Firmado digitalmente por 
Miriam Cabruja Escobedo 
-  
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12:57:18 +02'00'

JOSE 
BOHIGAS 
ARNAU
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