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CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
DEL PROJECTE DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
INTERMUNICIPAL EL PERFIL DE LA CIUTAT. MESURA DE LA
QUALITAT DE VIDA DE LES CIUTATS MITJANES EUROPEES

REUNITS:
L’Il·lm. Sr. ÁLEX PASTOR LÓPEZ, en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament de
Badalona i President de la societat municipal Reactivació Badalona SA, amb CIF
A58184748, amb domicili al carrer Marcus Porcius núm. 1, Edifici BCIN, 08915
Badalona;
La Il·lma. Sra. SÍLVIA FUSTER i ALAY, en la seva condició d’Alcaldessa de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i Presidenta de la Fundació Barberà Promoció, CIF
G61648523, amb domicili al Carrer Torre d’en Gorgs núm. 40, 08210 Barberà del
Vallès;
L’Il·lm. Sr. CARLES ESCOLÀ i SÁNCHEZ, en la seva condició d’Alcalde de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, CIF P0826600I, amb domicili a la Plaça
Francesc Layret s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès
La Sra. ALBA BARNUSELL i ORTUÑO, en la seva condició de Primera Tinent
d’Alcalde i Regidora de l'Àrea de Projectes Estratègics i de Comunicació de
l'Ajuntament de Granollers, CIF P0809500B, amb domicili a la Plaça de la Porxada
núm. 6, 08401 Granollers;
El Sr. JOAN CALMET i PIQUÉ, en la seva condició de Regidor President de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Manresa, CIF P0811200E, amb domicili a la
Plaça Major núm. 1, 08241 Manresa;
L’Il·lm. Sr. DAVID BOTE PAZ, en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament de
Mataró, CIF P0812000H; amb domicili a El Carreró núm. 13, 08301 Mataró;
L’Il·lm. Sr. JOSEP MONRÀS i GALINDO, en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès, CIF P0812300B, amb domicili a la Plaça Major núm. 1, 08100
Mollet del Vallès;
La Sra. MARTA MAYORDOMO DESCALZO, en la seva condició de Tinenta d’Alcalde
de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, CIF P0816800G, amb domicili a la Plaça de la Vila núm. 1, 08820 El Prat de
Llobregat;
El Sr. EDUARD NAVARRO i GARCÍA, en la seva condició de Regidor de Treball i
Empresa de l'Ajuntament de Sabadell, CIF P0818600I, amb domicili a la Carretera de
Barcelona núm. 208-bis, 08205 Sabadell;
El Sr. JOSEP MARIA RAÑÉ i BLASCO, en la seva condició de Quart Tinent d'Alcaldia i
President de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, CIF P0821000-G, amb domicili a la Plaça de la Vila núm. 1, 08980 Sant
Feliu de Llobregat;
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El Sr. ESTEBAN SERRANO ORTÍN, en la seva condició de President del Consell
d’Administració de l’empresa municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, GRAMEIMPULS, S.A, amb NIF A59058008, amb domicili al carrer Rafael
de Casanova núm. 40, 08921 Santa Coloma de Gramenet;
El Sr. JAVIER GARCÍA ROMERO, en la seva condició de Regidor de Relacions
Institucionals, Observatori Econòmic i Social, Premsa, Imatge i Comunicació,
Transparència, Estructura Territorial i Districtes, Usos del Temps i Qualitat
Democràtica de l’Ajuntament de Terrassa, CIF P0827900B amb domicili al Raval de
Montserrat núm. 14, 08221 Terrassa;
El Sr. JOSEP ARIMANY i MANSO, en la seva condició de Primer Tinent d'Alcalde i
Regidor de la Ciutat del Coneixement i Noves Tecnologies, Promoció Econòmica,
Formació i Inserció Laboral de l’Ajuntament de Vic, CIF P0829900J amb domicili al
Carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals núm. 5, 2a planta, 08500 Vic;
La Sra. GISELA NAVARRO i FUSTER, en la seva condició de Quarta Tinent d’Alcalde
i Regidora de Polítiques d’Innovació i Coordinació dels Comitès de Direcció de
l’Ajuntament de Viladecans, CIF P0830200B, amb domicili a Carrer Jaume Abril núm.
2, 08840 Viladecans;
Reconeixent-se mútuament les parts plena capacitat per signar convenis i obligar-se,
MANIFESTEN:
I. Que des de 1998, es desenvolupa, en l’àmbit de les entitats locals a les que
representen, el projecte de recerca i desenvolupament intermunicipal europeu “El
Perfil de la Ciutat. Mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats
mitjanes europees”. Els seus objectius són desenvolupar metodologies i eines de
suport per a la mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats
europees i crear un sistema de recursos per a tots els agents implicats en els
processos de desenvolupament urbà. Les seves actuacions han ajudat a la
valoració i mesura dels elements clau que influencien la qualitat de vida en les
ciutats de dimensió mitjana. El sistema ha propiciat l’establiment d’uns
benchmarks per a tècnics i polítics per informar les seves decisions i polítiques,
abordant, des d’una dimensió europea, qüestions que han condicionat (i que
condicionen) l’evolució i desenvolupament urbans, com ara la necessitat
d’aprofundir el coneixement per entendre els canvis en les ciutats mitjanes en un
context creixent d’europeïtzació i globalització; la importància de superar l’actual
enfocament sectorial en la formulació de polítiques públiques; la necessitat
d’aprofundir en els processos de participació ciutadana i contribuir al
desenvolupament urbà, propiciant un pas més enllà de la participació cap al
compromís dels ciutadans en la definició i vida de les seves ciutats; així com, la
necessitat d’obtenir una sèrie de nivells de benchmarking per a la qualitat de vida
i sostenibilitat de les ciutats europees.
II. Que per fer més eficaç la cooperació entre les entitats locals participants i per a
formalitzar el treball en col·laboració, el 23 d’abril de 2002, se signava, a
Terrassa, un Conveni singular per al desenvolupament del projecte de recerca i
desenvolupament amb el títol “El Perfil de la Ciutat. Mesura de la qualitat de vida
i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees”, Ho feien sota el convenciment
que la implementació d’aquell projecte constituïa una eina enormement útil per a
les tasques de prospecció de l’activitat econòmica, l’ocupació i el
desenvolupament general de les ciutats mitjanes de Catalunya i d’Europa, en tant
que la recerca en els camps quantitatius i qualitatius de la mesura comparada de
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les economies locals era i és essencialment rellevant per als municipis,
responent a un interès local, i amb la voluntat i convicció que des d’aquell àmbit
d’actuació es poden construir instruments operatius que suposin a mig termini un
benefici general per al bé públic a escala europea. Aquest convenciment es
referma més encara quan es precisa afinar des de les administracions públiques
la presa de decisions que afecten la qualitat de vida i la sostenibilitat dels seus
àmbits d’actuació, i en especial quan el desplegament de les polítiques públiques
ha de ser transparent.
III. Que, a través del Conveni, s’ha aconseguit:
•

La definició d’una graella d’indicadors, amb els quals es gestà la redacció
d’un Informe anual del Perfil de la Ciutat, que s’ha publicat cada tardor, des
de 2010, amb la celebració d’un acte singular i que ha visibilitzat la informació
municipal a tots els nivells.

•

La col·laboració dels tècnics locals en el manteniment del sistema
d’indicadors i la seva revisió en funció de les novetats metodològiques o
noves temàtiques a tractar que siguin claus per a la comprensió de la qualitat
de vida i sostenibilitat. Això inclou la cerca de la informació disponible i el seu
tractament.

•

La compartició d’experiències pròpies en el tractament de la informació
estratègica, de tipus general i sectorial, que s’han plasmat en un bloc
electrònic que ha gaudit de les contribucions dels tècnics, de forma rotatòria,
així com també de la participació d’experts externs al projecte.

•

La celebració de conferències i jornades especials abordant aspectes
metodològics.

•

La contractació conjunta d’assistència tècnica externa pel subministrament
diversos serveis professionals, entre els quals és de destacar la redacció
d’estudis monogràfics sobre els temes objecte del projecte.

•

La subscripció conjunta d’acords de cooperació en la recerca amb altres
entitats públiques.

•

La sol·licitud i/o la participació conjunta en programes de la Unió Europea,
que han valgut per a la internacionalització del projecte, la seva difusió a
nivell continental i l’adquisició de contactes amb altres ciutats que han estat
en ocasions rellevants per a la millora metodològica dels processos de
tractament i comunicació de la informació.

•

La generació d’un nucli professional de confiança entre els tècnics
municipals, de forma que es pot considerar com un cercle virtuós, els
productes del qual són d’utilitat per als processos de presa de decisions i per
a la construcció de polítiques públiques.

IV. Que posteriorment, el Conveni de referència s’ha anat prorrogant fins al seu
exhauriment el 23 d’abril de 2018, posant-se manifest tot allò aconseguit, així
com l’evolució i l’adaptació del sistema de treball.
V. Que el cercle virtuós generat pel treball en col·laboració del projecte “El Perfil de
la Ciutat” ha estat reconegut com a bona pràctica per part del Banc de Bones
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Pràctiques que desplegà inicialment la Diputació de Barcelona i que manté la
Fundació Carles Pi i Sunyer; i ha rebut el 2017 un URBACT Award de la Unió
Europea.
VI. Que les entitats locals a les que representen disposen d’unitats operatives amb
capacitat professional i tècnica per a executar localment les accions requerides
en aquest Conveni, principalment a base de l’organització d’observatoris
econòmics i socials, observatoris de ciutat o l’especialització dels seus serveis
d’estudis i/o d’anàlisi estratègica i/o planificació.
VII. Que les entitats locals que representen creuen necessari reformular l’àmbit
d’actuació conjunt i formalitzar la seva col·laboració per mitjà de la redacció i
signatura d’un nou Conveni que actualitzi els seus objectius, concreti les
actuacions a realitzar en col·laboració, i fixi les obligacions i compromisos, tot
adaptant-se a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(en vigor des del 2 d’octubre de 2016), i que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
1. Les entitats locals que subscriuen acorden prosseguir l’actuació del projecte “El
Perfil de la Ciutat. Mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats” en
els termes que s’estipula en el present Conveni.
2. Les entitats locals que subscriuen actuaran de forma conjunta i solidària en el
desenvolupament del projecte de recerca i desenvolupament, constituint una
col·laboració operativa de caràcter tècnic.
3. Les entitats locals signants participaran en el projecte mitjançant la designació d’un
o més representants tècnics, que col·laboraran activament en els treballs del
projecte. Cada entitat local signant s’obliga i es compromet a notificar les
designacions i els cessaments dels seus representants tècnics que es produeixin
en endavant, així com altres modificacions pel que fa a dades d’identificació de les
persones participants i de contacte.
4. L’objecte del conveni és la mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les
ciutats que representen les entitats locals signants, per mitjà de la definició d’un
sistema d’indicadors, escollits d’acord amb la seva pertinença i significació i la
disponibilitat, homogeneïtat, seriació i fiabilitat de la informació estadística; la seva
anàlisi en el conjunt dels socis i en relació a la seva evolució; així com la seva
comunicació en formats que els facin útils i intel·ligibles a la presa de decisió.
També serà objecte el desenvolupament de productes que es derivin de l’anàlisi
conjunt i comparatiu d’aquests indicadors o dels que en un futur es creïn.
5. El projecte preveu realitzar les següents actuacions:
a) La recopilació anual dels estadístics i dels indicadors que es destriïn, i la
seva plasmació en un sistema digitalitzat que faciliti la seva lectura, per a
cada municipi i per al conjunt dels municipis, seguint una estructura en
capítols i generant un informe anual o anuari. Cada capítol anirà precedit
d’un resum succint dels resultats, i serà acompanyat per un apartat de
definicions conceptuals organitzat en fitxes d’estadístics i d’indicadors.
b) La informació es plasmarà en un portal web, dissenyat ex-professo per al
projecte (ja existent en el moment de la signatura del present Conveni), en
l’adreça www.perfilciutat.net.
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c) La participació de forma rotatòria en la redacció d’articles d’interès
estadístic, i/o metodològic, principalment al respecte dels municipis que
formen part del projecte, o d’aplicacions susceptibles de ser practicades a
escala municipal. Aquests articles es publicaran al bloc del Perfil de la
Ciutat, que constitueix un capítol especial del portal web existent.
d) El manteniment del web, amb actualització dels apartats i, si s’escau, a
consideració dels tècnics, l’obertura de nous que millorin l’accés a la
informació generada i la seva comprensió i usabilitat.
e) El manteniment i renovació, si s’escau, de la imatge corporativa conjunta,
mitjançant l’adopció de logotips i la adquisició d’aquells elements que
permetin la difusió del projecte tant en edicions digitals com físiques.
f)

La celebració de reunions de coordinació i treball del cos tècnic, com a
mínim trimestralment.

g) La constitució de comissions o grups de treball per tractar temes ad-hoc.
h) La celebració d’un acte obert de presentació de l’informe anual, que
constarà necessàriament d’una presentació tècnica abreujada i, si s’escau,
podrà comptar amb aquells ponents convidats que puguin conferenciar
sobre allò general de l’informe o sobre un aspecte o aspectes rellevants del
mateix. Les presentacions es faran amb l’interès de la generació de debat i,
per tant, pensant en la participació del públic assistent. El lloc on se
celebrarà l’acte, la presentació de l’informe anual i la seva organització serà
rotatori entre municipis del projecte.
i)

La concurrència en aquells programes europeus o internacionals de caire
estadístic o de tractament de la informació sobre mesura de la qualitat de
vida i la sostenibilitat en els quals hi hagi l’oportunitat de participar, ja sigui
com a líders o com a associats.

j)

La celebració de jornades monogràfiques o sectorials complementàries als
objectius del projecte, que abundin en la formació dels tècnics i en la
transferència de coneixement.

k) La celebració de convenis o contractes amb grups de recerca o empreses
especialitzades per a l’elaboració d’estudis monogràfics o sectorials que
s’estimin pertinents en relació als objectius conjunts.
l)

L’impuls o endegament d’accions o programes propis, de caràcter
extraordinari i/o experimental, que afectin al conjunt de les entitats locals
col·laboradores, i que persegueixin l’explotació de bases de dades
complexes o la generació de dades primàries.

6. L’actuació de forma conjunta i solidària i el treball en col·laboració significa que tots
els acords s’adoptaran principalment per consens. Quan no sigui possible el
consens, s’adoptaran per majoria. De cada reunió s’estendrà l’acta.
7. Les accions es finançaran amb les aportacions municipals que s’acordi a l’efecte i
amb els fons originals de subvencions o donacions d’altres administracions i/o
persones. En aquest cas, les aportacions a realitzar per a cadascuna de les
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entitats es faran en funció del què s’estipuli en el seu moment en el capítol de
cofinançament.
8. Per tal de cobrir els costos de manteniment i d’assistència tècnica que pugui ser
necessària per a la participació en accions i/o programes de caire nacional,
europeu o internacional i l’obtenció de subvencions per al cofinançament d’accions,
així com per a cobrir les despeses de representació conjunta davant d’altres
institucions, les entitats locals signants es comprometen a aportar, a parts iguals,
les quantitats suficients per a cobrir el pressupost que anualment es determini, a
part dels costos corresponents a la dedicació dels respectius representants tècnics
i les dietes que generin els seus desplaçaments per les reunions del projecte.
Cada municipi estipularà en la memòria justificativa l’aplicació pressupostària
corresponent a aquesta despesa. La primera aportació es farà efectiva durant el
primer trimestre de 2019, i les subsegüents durant els primers trimestres de cada
any. Cada any es revisarà i es farà proposta de les quantitats a aportar en funció
de la programació de les accions a desenvolupar. Les actes d’aprovació dels
pressupostos anuals s’adjuntaran com a addendes al present Conveni.
9. Per a cobrir despeses addicionals puntuals que constitueixin accions o programes
singulars d’interès per al projecte, les entitats signants podran acordar aportacions
extraordinàries.
10. L’Ajuntament de Terrassa actuarà com a entitat coordinadora del projecte, en el
seu nom i representació, en tots aquells acords presos conjuntament al respecte
dels objectius i de les actuacions conjuntes previstos en aquest Conveni.
11. L’entitat coordinadora administrarà els fons derivats de les aportacions estipulades
a la clàusula 8, així com aquelles que esdevinguin de forma no ordinària via noves
aportacions que s’acordin, subvencions i/o donacions. L’entitat coordinadora haurà
de presentar un estat d’ingressos i despeses, com a mínim, cada sis mesos.
12. Pel que respecta als potencials recursos a assignar extraordinàriament al projecte,
es realitzarà proposta de gestió i disposició dels fons que en cada moment s’acordi
i s’estableixi per a accions singulars.
13. Les entitats locals signatàries es comprometen a adequar els punts de treball
electrònic i accessos remots dels seus representants tècnics i d’aquell personal
que designin per a col·laborar en el projecte per tal de facilitar l’ús de programaris
informàtics comuns que permetin la comunicació, el treball compartit i en
col·laboració i el seguiment permanent de les actuacions.
14. Els productes que es desprenguin de les actuacions objecte d’aquest Conveni
seran propietat conjunta de totes les entitats locals participants en el moment que
es produeixin. En el cas de propietat intel·lectual, l’entitat coordinadora vetllarà per
la seva inscripció puntual en el corresponent registre.
15. El present Conveni té caràcter obert i en endavant s’hi podran adherir totes
aquelles entitats locals amb personalitat jurídica pròpia pertanyents al sector públic
que representin ciutats de la xarxa urbana catalana amb una població superior als
25.000 habitants; que disposin dels serveis d’un observatori econòmic i social, un
observatori de ciutat o un servei d’estudis i/o d’anàlisi estratègica, i que sol·licitin
expressament la seva adhesió. Les noves adhesions se substanciaran amb
annexos a aquest Conveni que se certificaran amb el vistiplau de totes les parts.
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16. En el cas que una entitat col·laboradora decidís deixar el Conveni, caldrà que ho
notifiqui formalment a totes les parts. La baixa significarà la renúncia a les
quantitats aportades al projecte amb anterioritat a la notificació formal. En tot cas,
en el supòsit de l’existència de deutes anteriors en concepte de les aportacions
anuals, l’entitat que causi baixa es compromet a fer-les efectives abans d’aquella
baixa.
17. En cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per
cadascuna de les parts en matèria de participació tècnica activa en els treballs del
projecte i en matèria d’aportacions estipulades, es podrà acordar proposar a
l’incomplidor a abandonar-la.
18. El projecte es dotarà d’un equip de seguiment, control de l’execució del Conveni i
dels compromisos adquirits pels signants. Aquest equip estarà compost per un
representant de l’entitat coordinadora i per dos membres més entre els
representants de les altres entitats col·laboradores. Aquest equip elaborarà una
memòria anual de les activitats desenvolupades expressant amb concisió el nivell
d’assoliment dels objectius establerts per cada activitat. Aquest equip també
resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es poguessin plantejar
respecte del Conveni.
19. El present Conveni es podrà modificar per acord unànime de les parts. Les
modificacions s’inclouran en una addenda que s’afegirà com a annex al Conveni.
20. El present Conveni se subscriu per la durada de quatre anys, prorrogable, per
acord entre les parts. En qualsevol moment abans de la finalització del termini
previst, les entitats locals signants podran acordar unànimement la seva pròrroga
per un nou període de fins a quatre anys o la seva extinció.
21. Són causes de resolució del Conveni:
a) El transcurs del termini de vigència sense haver-se’n acordat la pròrroga del
mateix.
b) L’acord unànime de totes les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun
dels signants. En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per a que compleixi en un determinat termini
amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. Aquest
requeriment serà comunicat als responsables del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l’execució del conveni i a les altres parts signatàries.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment l’incompliment persistís,
la part que el dirigí notificarà a les parts signatàries la concurrència de la
causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni per a aquella part. La
resolució del conveni per aquella causa podrà comportar la indemnització
dels perjudicis causats si així s’hagués previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la legalitat
vigent.

8
22. En tot allò referent als efectes de la resolució del Conveni serà d’aplicació allò que
s’estableix en l’art. 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector
Públic.
I perquè així consti, les parts signen el present document per duplicat exemplar i a un
sol efecte, a Terrassa, 1 de gener de 2019.

Per Reactivació Badalona SA,
Ajuntament de Badalona,

Álex Pastor López

Per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
Carles Escolà i Sànchez

Per l'Ajuntament de Manresa,
Joan Calmet i Piqué

Per l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Josep Monràs i Galindo

Per l'Ajuntament de Sabadell,
Eduard Navarro i Garcia

Per la Fundació Barberà Promoció,
Ajuntament de Barberà del Vallès,
Sílvia Fuster i Alay

Per l'Ajuntament de Granollers,
Alba Barnusell i Ortuño

Per l'Ajuntament de Mataró,
David Bote Paz

Per l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
Marta Mayordomo Descalzo

Per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
Josep Maria Rañé i Blasco
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Per Grameimpuls SA,
Esteban Serrano Ortín

Per l'Ajuntament de Vic,
Josep Arimany i Manso

Per l’Ajuntament de Terrassa,
Javier Garcia Romero

Per l’Ajuntament de Viladecans,
Gisela Navarro i Fuster
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Annex
REPRESENTATS TÈCNICS

Sr. SANDRA ÁLAMO NOGUERON,
per l’Ajuntament de Vic
Sr. JORDI ARDERIU CAMARASA,
per l'Ajuntament de Mataró
Sr. RAMON CULLERÉ CÓRDOBA,
per l'Ajuntament de Manresa
Sra. FELISA GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
per l’Ajuntament de Viladecans
Sr. RAÚL GONZÁLEZ DEL POZO,
per l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Sr. SERGIO LÓPEZ ORDOVÁS,
per Grameimpuls SA
Sr. XAVIER MUÑOZ TORRENT,
per l’Ajuntament de Terrassa
Sra. MARIA G. NAVARRETE LÓPEZ,
per l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Sr. CARLOS PARDO GRAU,
per l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Sr. GERARD REVERTÉ CALVET,
Per l’Ajuntament de Mataró
Sr. ROGER ROCA SAQUERO,
per l'Ajuntament de Sabadell
Sr. DIEGO RODRÍGUEZ PRIETO,
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Sra. GEMMA ROQUET ROSÀS,
per l’Ajuntament de Granollers
Sr. FRANCESC TORNÉ ESCASANY,
per l’Ajuntament de Badalona
Sr. XAVIER VALLÈS ÚBEDA,
per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

