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RESOLUCIÓ P-2018/772/678 
 
 
Vist l’informe del tècnic d’espais fluvials on es proposa la signatura d’un conveni de col·laboració entre la 
Fundació Barcelona Zoo i el Consorci Besòs Tordera  per ésser d'interès per ambdues parts establir un marc 
estable de col·laboració pública per tal de poder impulsar conjuntament projectes d'educació ambiental, de 
recerca, de protecció i de conservació de la natura en l'àmbit del Consorci. 

Vist que han estat suficientment negociat els aspectes i compromisos de les parts i considerant que la seva 
signatura no preveu cap retribució econòmica ni càrrega addicional pel Consorci tal com ha quedat recollit a 
la minuta de conveni 

Segons allò previst a l’article 39.3 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre de procediment comú de les 
administracions públiques, els efectes d’aquest conveni seran a partir de la data de l’ultima signatura 
electrònica que en ell hi figuri. 
 
De conformitat  amb allò previst a l’article 10, i) dels Estatuts del CBT.  
  

RESOLC: 
  

Primer.- APROVAR la minuta del Conveni administratiu de col·laboració entre la Fundació Barcelona Zoo i el 
Consorci Besòs Tordera, en els termes en que figura en l'expedient electrònic núm. 194/2018 i que tot seguit 
es transcriu: 

<<CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BARCELONA ZOO I EL 
CONSORCI BESÒS TORDERA 
 
Barcelona, 20 de juny de 2018 

REUNITS 
 

D'una part, la FUNDACIÓ BARCELONA ZOO, amb domicili social al Parc de la Ciutadella, s/n.  (08003-
Barcelona) i NIF G-65522302, representada en aquest acte pel seu Apoderat, Sr. Frederic Ximeno Roca, 
amb NIF 35117984C i poders vigents. 
I d'una altra part, el Sr. Joan Vila i Matabacas, President del CONSORCI BESÒS TORDERA, en la 
representació que ostenta en virtut dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera per acord de Junta General de 
data 30 de maig de 2018. 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament, la capacitat legal suficient i necessària per a aquest 
acte, i lliurement: 

EXPOSEN 
 

PRIMER. Que la FUNDACIÓ BARCELONA ZOO té com a finalitats fundacionals la promoció, el 
desenvolupament i l’impuls de programes de recerca, conservació, educació i sensibilització, per tal 
d’esdevenir, des de la consideració de l’interès públic, un instrument orientat a la preservació de la 
biodiversitat, a la generació de coneixement, i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels 
ecosistemes del planeta i de les espècies animals i vegetals, i sobre la interrelació que entre les diferents 
formes de vida es produeixen, segons s’estableix en els seus estatuts.   
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SEGON. Que segons els estatuts del Consorci Besòs Tordera (en endavant Consorci), són finalitats del 
Consorci, impulsar la cooperació amb entitats d'objectius coincidents amb el Consorci, pera tal d'estudiar, 
proposar i impulsar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic, el medi fluvial 
i el medi ambient, així com impulsar l'Educació Ambiental Urbana i/o natural, i la participació social amb el 
desenvolupament de programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat. 

 
TERCER. Que en aplicació del que es disposa en l'article 57.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, en relació amb el que es disposa l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el marc de les seves respectives competències, 
l'Administració Local concreta les seves actuacions en el marc del present Conveni de Col·laboració i les 
seves addendes, sense que es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda del Consorci. 

 
QUART. Que és d'interès per ambdues parts establir un marc estable de col·laboració pública per tal de 
poder impulsar conjuntament projectes d'educació ambiental, de recerca, de protecció i de conservació de la 
natura en l'àmbit del Consorci. 

 
A l'efecte de dur a terme l'acció que es pretén, les parts acorden subscriure el present Conveni Marc de 
Col·laboració que es regularà per les següents,  

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA. El present Conveni té per objecte establir les condicions per les quals es durà a terme la 
col·laboració entre el Consorci i la Fundació, per impulsar, promoure i participar de manera conjunta, en 
actes, projectes, divulgacions i altres actuacions relacionades amb el medi natural, la biodiversitat l’educació 
ambiental, la recerca i la protecció del medi natural a l’àmbit del Consorci. 
  
SEGONA. Per dur a terme l'objecte del present Conveni, les parts signatàries es comprometen a formalitzar 
addendes al present Conveni per a cada projecte o iniciativa de col·laboració, de forma que en les 
respectives addendes hi figurarà amb la màxima concreció el cost de cada actuació i les obligacions que 
contrau cadascuna de les parts, tant econòmiques com de gestió, així com l’abast tècnic, social, ambiental, 
geogràfic i temporal de cada actuació.  
 
TERCERA. L'òrgan encarregat d'orientar i fer el seguiment de les accions desenvolupades és una Comissió 
de Seguiment formada pels respectius Presidents d'ambdues entitats i el Director del Zoo i el Gerent del 
Consorci, o les persones que ells designin específicament, que es reuniran amb periodicitat mínima d'una 
vegada l’any, i tantes vegades com s'estimi convenient a petició d'una de les parts mitjançant convocatòria 
formal amb 15 dies d'antelació. La comissió de seguiment serà l'òrgan encarregat de formular addendes al 
present conveni per a cadascun dels projectes concrets de col·laboració. 

 
QUARTA. El present Conveni tindrà una durada de quatre anys, iniciant la seva vigència el dia 1 de març de 
2018 i finalitzant l’1 de març de 2022, podent ser prorrogat tàcitament, per igual períodes de temps, si cap de 
les parts procedeix a la seva denúncia amb tres mesos d’antelació.  

 
CINQUENA. Seran causes de resolució del present Conveni l’incompliment d'alguna de les parts, el mutu 
acord o bé causes sobrevingudes que impossibilitin el compliment de les clàusules previstes en  el Conveni. 
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SISENA. Les parts que subscriuen es comprometen, en la mesura que els correspongui, a assumir les 
determinacions establertes en el present Conveni. 

 
SETENA. Ambdues parts sotmetran les qüestions litigioses que puguin plantejar-se a la competència de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.  

 
VUITENA. En tots aquells aspectes, legislatius i de funcionament, no continguts en el Conveni serà aplicable 
el règim jurídic d’aquest conveni està constituït per les presents clàusules, els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 47 i següents de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i  per tot allò establert en el capítol 1 del Títol 7 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com els articles 
108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
Competeix a la Comissió de Seguiment la facultat d'interpretació del clausulat del Conveni. 

 
I en prova de conformitat, se signa el present Conveni, per duplicat, en el lloc i data a dalt indicat.>> 
 

Segon.- NOTIFICAR l'Acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert en els articles 
40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques als interessats i emplaçar-los per a la signatura del mateix. 

Tercer.- PUBLICAR en la seu electrònica del Consorci http://besos-tordera.cat/inici/anuncis-i-licitacions/ el 
text definitiu complet del Conveni dins del mes següent a la seva aprovació. 

Quart.- Procedir a la seva SIGNATURA tot donant compte de la present Resolució a la propera sessió de la 
Junta General d’aquest Consorci. 

 
El president,       El secretari, 
 
 
 
 
 
Joan Vila i Matabacas Manuel Ramal Mata 
 

 

Document signat electrònicament, mitjançant signatura avançada, en el lloc i data que hi figuri 
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