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GONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE LES DIPUTACIONS DE
BARCELONA, TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA PER COMPARTIR
ELS sERVErs oe r'ÀMBrr TNTERNAcIoNAL DE LA DtpurActó oe
BARcELoNA r cooRDtNAR L'ESTRATÈcII EURopEA
RESPECTIVA

D'una part, la Diputació de Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya 126 -
08008- de Barcelona i NIF P-0800000-8, representada pel seu President, Excm.
Sr. Salvador Esteve i Figueras.

D'altra, la Diputació de Tarragona, amb domicili a Passeig de Sant Antoni, 100 -
43003- de Tarragona i NIF P-4300000-1, representada pel seu President, ll'lm.
Sr. Josep Poblet iTous.

D'altra, la Diputació de Girona, amb domicili a Pujada de Sant Martí, 4-5 -17004-
de Girona iNlF P-1700000-A, representada pel seu President, ll'lm. Sr. Joan
Giraut i Cot.

l, d'altra, la Diputació de Lleida, amb domicili a Carrer del Carme, 26 -25007- de
Lleida i NIF P-2500000-4, representada pel seu President, ll'lm. Sr. Joan Reñé i

Huguet.

ANTECEDENTS

La Diputació de Barcelona té una llarga experiència de treball en l'àmbit de les
relacions internacionals i presència a Brussel'les amb la qual ha acumulat un
ampli bagatge de suport als governs locals de la província de Barcelona, i a la
pròpia Corporació, en la construcció de projectes europeus, I'obtenció de fons
dels principals programes comunitaris i el seguiment de les polítiques europees
amb impacte local.

La participació en xarxes europees, com ara I'Arc Llatí, ha permès a les quatre
Diputacions teixir partenariats privilegiats amb d'altres governs locals europeus i

donar visibilitat al model de la Diputació de Barcelona i a les pràctiques dels
municipis del seu territori en el sí de les institucions europees així com arreu
d'Europa.

L'oficina de Brussel.les ha estat un element potenciador de l'èxit de diversos
projectes, participant activament en la identificació de les oportunitats, la

construcció dels partenariats, I'enllaç amb la Comissió Europea així com en la

difusió dels resultats obtinguts i la potenciació i identificació de lobbies.
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Actualment la Unió Europea està debatent el marc financer plurianual 2014-2020
que podrà suposar oportunitats de finançament per als ens locals, tan en el marc
de la política regional europea, dels Fons Estructurals i del Fons Europeu de
Desenvolupament, com de la Política Agrícola Comuna o de diferents polítiques
sectorials (Recerca i Desenvolupament Tecnològic, Medi Ambient i Energia,
Cultura, Turisme, etc.)

En períodes de crisi econòmica, com I'actual, es fa necessari, més que mai,
optimitzar esforços i recursos per potenciar la dimensió local en la legislació
europea i avançar en la internacionalització de I'acció del món local aprofitant
sinèrgies i eltreball en xarxa.

Amb aquesta finalitat, les quatre Diputacions catalanes consideren estratègic
sumar esforços i treballar conjuntament en l'àmbit internacional, especialment pel
que es refereix a la Unió Europea, al voltant dels següents eixos vertebradors:

1. Establir estratègies conjuntes que posicionin el món local
català a nivellde la UE

2. Compartir i aprofitar serveis que la Diputació de Barcelona,
a través de la Direcció de Relacions lnternacionals, presta
als ens locals del seu territori

3. Definir de manera conjunta nous productes i serveis
relacionats amb la UE per potenciar-los en el món local
català.

Aquest conveni ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 31 de gener de 2013, per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de març de 2013, per acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 19 de marçde 2013 iper
acord del Ple de la Diputació de Lleida de data 29 de novembre de 2012.

Vist I'anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena
capacitat per aquest acte, formalitzen el present acord que es regirà pels
presents

PACTES

PRIMER.. OBJECTE DEL CONVEN¡ DE COL.LABORACIÓ

L'objecte del present conveni és definir la col'laboració entre les Diputacions de
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per compartir els serveis que ofereix la

Direcció de Relacions lnternacionals de la Diputació de Barcelona i coordinar
I'estratègia europea de totes elles i dels municipis dels seus territoris.
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SEGON.. COMPROMISOS ESPECíFICS

Amb la finalitat de donar compliment a I'objecte del conveni, la Diputació de
Barcelona posa a I'abast de les Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida, a

través de la Direcció de Relacions lnternacionals, els serveis que s'enumeren a
continuació:

1. Informació sobre la UE iles seves polítiques

La Direcció de Relacions lnternacionals s'ha consolidat com a

interlocutor i és un espai d'informació i assistència sobre temàtiques
europees d'interès per a les Diputacions i els seus municipis.

2. Assessorament

S' ofereix acompanyament en I'elaboració de propostes que es
puguin beneficiar de fons europeus, la presentació del projecte i el
seguiment fins a la resolució de la convocatòria corresponent.

3. Formació

Anualment la Direcció de Relacions lnternacionals organitza
sessions formatives, a Barcelona i Brussel'les, en temes claus
d'interès local adreçades a tècnics i electes municipals amb
I'objectiu d'identificar oportunitats de nivell europeu per als seus
municipis o les Diputacions.

4. Visites institucionals

S'ofereix la possibilitat d'organitzar visites puntuals a Brussel'les
amb eurodiputats i funcionaris de les institucions europees per
tractar temes d'interès, ja sigui en relació a algun projecte, sobre el
futur de polítiques d'interès local o per visualitzar una realitat o
problemàtica particular.

5. Partenariats

S'ofereix suport a la recerca de socis en el disseny de projectes
europeus liderats per entitats locals, amb la possibilitat d'adherir-se
a projectes liderats per entitats o administracions europees.

6. Participació en fòrums europeus

L'experiència i posicionament de la Direcció de Relacions
lnternacionals facilita la possibilitat d'organitzar o participar en actes
amb I'objectiu de difondre bones pràctiques, projectes, activitats de
xarxes, entre d'altres, davant les institucions europees i la resta de
representacions regionals i locals presents a Brussel'les.
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A més, les quatre Diputacions treballaran conjuntament per aprofundir en les
possibilitats que ofereix I'experiència internacional i la presència a Brussel'les,
a partir de les següents activitats:

1. Programa d'estades a Brussel'les

Disseny d'un programa d'estades destinat a funcionaris de les
Diputacions per conèixer el funcionament de les institucions i de
diferents polítiques d'interès per als ens locals (ocupació, medi
ambient, turisme, empresa, salut pública...)

Disseny d'un programa d'estades per a actors econòmics i socials
dels municipis catalans (empreses, sector acadèmic, tercer sector,
etc.) amb un projecte específic. Les persones beneficiàries
d'aquestes estades haurien de tenir una vinculació estreta amb el
seu ajuntament de manera que el coneixement adquirit es pogués
capitalitzar.

2. Accions de lobby:

Les Diputacions coordinaran la seva estratègia europea i

I'articularan mitjançant diferents accions de lobby.

La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Comitè de les
Regions posen a disposició dels actors del territori diferents
mecanismes de consulta i opinió sobre futures polítiques i

programes d'acció comunitària d'interès local. A partir d'aquesta
informació es pot intervenir i influir en el procés de presa de
decisions a nivell europeu amb I'objectiu de millorar la dimensió
territorial i local de la legislació europea. Per tant, les Diputacions
treballaran per coordinar I'acció de lobby en aquesta línia.

TERGER.. COMISSIÓ DE SEGU¡MENT

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni de col'laboració,
conformada per un representant de cadascuna de les quatre Diputacions, que
tindrà les funcions següents:

l. Establir les línies de I'estratègia europea coordinada;

ll. Elaborar un Pla de Treball conjunt; i

lll. Fer el seguiment dels compromisos adoptats en el present conveni.

La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop I'any i sempre que sigui necessari
en funció de la naturalesa dels assumptes a tractar. Un secretari aixecarà les

actes corresponents de cada reunió.
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QUART.. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d'aquest conveni,
la resta estarà facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del
mateix.

També podrà ser acordada la resolució quan, havent-se optat pel seu
compliment, aquest esdevingui impossible.

En qualsevol cas, les parts afectades tindran dret a rescabalar-se dels danys
produ'fts i a una indemnització pels perjudicis que hagin pogut estar ocasionats.

CINQUÈ.. CAUSES D'EXTINCIÓ OEI CONVENI

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per desaparició de I'objecte.
c) Per resolució, d'acord amb el pacte quart anterior.
d) Per avinença de les parts signatàries.
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels

contractes administratius, llevat que siguin incompatibles amb les
normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i

de cooperació.

SISÈ.. ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓ I PRORROGA

Aquest conveni de col.laboració entrarà en vigor el dia de I'ultima signatura de
les parts i restarà vigent durant els 4 anys següents a la data d'inici de la
vigència.

El conveni podrà ser prorrogat de forma expressa, previ els acords que
corresponguin entre les parts signatàries del mateix.

SETÈ.. NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present conveni de col'laboració es regeix pels seus propis pactes, i en allò
que no estigui establert, per la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions pública de Catalunya, la Llei 711985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 212003,
de 28 d'abril, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 17911995. de 13 de juny, i per la resta de I'ordenament de règim
local espanyol i autonòmic aplicable.

Sense perjudici d'una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de
I'ordre contenciós - administratiu de Barcelona seran els competents per al
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coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació,
aplicació i extinció d'aquest conveni.

I en prova de conformitat, les persones que I'atorguen signen el present

conveni, per quadruplicat i a un sol efecte, en els llocs i dates que seguidament
s'indiquen.

Barcelona, 26 de març de 2013

Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras ll'lm. Sr. Josep Poblet iTous

Per la Diputació de Barcelona,

El President

Per la Diputació de Girona,

El President

ll.lm. Sr. Joan Giraut i Cot

Per la Diputació de Tarragona,

El President

Per la Diputació de Lleida,

El President

ll.lm. Sr. Joan Reñé i Huguet
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