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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA I  

ARQUITECTURA SENSE FRONTERES 

 

Barcelona,  5 de gener de 2023 

 

R E U N I T S 

D’una banda, el senyor José Luis Martínez Martínez en nom i representació de 
l’Organització no Governamental Arquitectura sense  Fronteres, en la seva condició de 
president. 

i, de l’altra banda, els senyor David Bondia Garcia,  síndic  de greuges de  Barcelona,   

 

A C T U E N  

Ambdues en l’exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, reconeixent-
se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d’aquest 
document, de comú acord. 

 

M A N I F E S T E N 

I.- Que la Sindicatura de Greuges de Barcelona (en endavant SGB) és una institució 
complementària de l’Ajuntament de Barcelona independent dels seus òrgans de 
govern que té com a finalitat la defensa dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels ciutadans de Barcelona i de les persones que eventualment es trobin a 
la ciutat. 

II.- Que Arquitectura sense  Fronteres (en endavant ASFES), és una Associació de 
cooperació, ajuda per al desenvolupament i acció social. L’Associació és una entitat no 
governamental i independent, amb personalitat jurídica pròpia. 
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Una de les seves finalitats és treballar en el marc de la cooperació, l’ajut al 
desenvolupament i l’acció social aportat assistència, ja sigui tècnica, de suport, o 
qualsevol altre índole, en matèries relacionades amb l’edificació, les infraestructures 
físiques ambientals i socials, l’habitatge, el medi ambient i l’urbanisme i l’educació per 
a la ciutadania global. 
 

III.- Que les parts signants convenen en l’oportunitat d’establir un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu d’aplegar esforços, col·laborar de forma activa en 
l’assegurament i el desenvolupament dels drets i llibertats fonamentals de la 
ciutadania, i impulsar iniciatives que puguin ser útils per a tots els ciutadans. 

IV.- Que, amb aquesta finalitat, les parts sotasignats, en l’exercici del seu càrrec al si 
de les institucions que representen, es reconeixen mútuament capacitat per obligar-
se, i atorguen el present conveni amb subjecció als següents 

 

P A C T E S 

 

Primer.- Objecte del conveni 

El present conveni de col·laboració té per objecte establir les bases de cooperació 
entre l’ASFES i la SGB, dins l’àmbit de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

L’assessorament basat en l’experiència, coneixements, qualificació tècnica i disposició 
que l’ASFES ha adquirit en la seva activitat, resulta indispensable per a la salvaguarda 
dels drets humans a la ciutat.  

 

Segon.- Finalitats 

La finalitat del conveni és: 

- La coordinació i col·laboració entre ambdues institucions, a fi de promoure i 
garantir una ciutat equitativa, habitable, i inclusiva, presidida per la qualitat i la 
sostenibilitat.  
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- Aportar assessorament tècnic amb matèries preferentment relacionades amb 
infraestructures, edificació (patrimoni públic i privat), urbanisme (planejament 
i disciplina urbanística), llicències urbanístiques i habitatge, i aquelles 
qüestions que puguin derivar d’aquestes matèries.   

Tercer.- Contingut del projecte de col·laboració 

1.- D’una banda, l’oficina de la SGB oferirà al personal tècnic d’ASFES servei 
d’orientació personalitzat sobre competències i funcionament de la SGB, així com 
sobre la tramitació de les queixes i actuacions d’ofici de la institució. A aquest efecte, 
posarà a disposició de les persones que siguin designades com interlocutores d’ASFES 
un correu electrònic que podrà complementar-se per via telefònica o presencial.  

2.- D’altra banda, ASFES facilitarà l’assessorament tècnic a la SGB, ja sigui de manera 
personalitzada o grupal, en les matèries acordades en el present conveni. Aquest 
assessorament es podrà dur a terme de manera verbal i a través de diagnosis oculars 
o informes.  

3- De la mateixa manera, la SGB té la voluntat de convidar a ASFES a participar en 
totes aquelles activitats que dugui a terme la SGB en l’àmbit de les seves 
competències i de les matèries acordades en el present conveni, i que puguin ser 
d’interès de l’associació.  Això amb la finalitat cooperar amb els projectes a escala 
local, relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme, les infraestructures i l’educació que 
duu a terme l’associació. 

Quart.- Instrumentalització de la col·laboració 

1.- Aquesta col·laboració s’instrumentalitzarà mitjançant contactes o reunions entre 
les persones respectivament designades per ASFES i per la SGB, en funció de la 
matèria per la que es sol·liciti assessorament. Les persones interlocutores de 
cadascuna de les institucions estaran en contacte mitjançant correu electrònic,  
telefònicament i presencialment, si s’escau, a fi de poder establir una comunicació 
fluïda. 

4.- El contingut d’aquest conveni es donarà a conèixer a les webs i altres publicacions 
de totes dues institucions. 
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Cinquè. - Aportacions econòmiques 

1.- La subscripció del present conveni no comportarà en termes generals cap despesa 
econòmica  per als signants. 

2.- En el supòsit que algunes de les activitats a desenvolupar puguin suposar un cost 
econòmic específic, aquest haurà de ser acordat per les dues institucions i restarà 
sotmès a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  

 

Sisè.- Inici i duració  

1.- La duració del present conveni serà d’un any i el seu còmput s’iniciarà el dia de la 
seva signatura. 

2.- Restarà automàticament prorrogat per idèntic termini, llevat de denúncia 
realitzada de forma fefaent per qualsevol de les parts contractants, amb una antelació 
mínima d’un mes a la finalització del seu terme o de qualsevol de les seves 
pròrrogues. 

I perquè consti als efectes oportuns, i en prova de la seva conformitat, ambdues parts 
signen el present document, per exemplar duplicat, en el lloc i la data indicats a 
l’encapçalament. 

 

 


