
Ferrocarrils de la Generalitat
Sr. Ricard Font i Hereu
President

Barcelona, 12 de febrer de 2019

Proposta d’estructura institucional i aspectes ambientals

I.- Introducció

Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, SLP (Sinergia, EDM) és un despatx
d’advocats i consultors amb seu a Barcelona, els socis del qual són Judit Ligüerre i
Joan Ignasi Elena, i que compta, a més, amb una xarxa de destacats professionals
de l’àmbit del dret administratiu, el medi ambient i l’energia.

L’actuació del despatx es centra en el Dret Públic i la seva activitat es dirigeix al
sector públic, al privat compromès amb el medi ambient i al tercer sector.

Així mateix, el despatx proporciona assessorament i suport jurídic a particulars i
empreses i institucions en totes les vessants del dret administratiu i dret ambiental.
Des de la elaboració de normativa, així com d’intruments jurídics per garantir
l’aplicació efectiva de les polítiques ambientals.

Igualment, ofereix assessorament integral en el sector energètic treballant per la
definició i impuls d’iniciatives vinculades a l’energia elèctrica i, en particular, les
energies renovables, l’autoconsum i aquells projectes que avancen cap a la
sobirania energètica, la reducció de consums i la suficiència.

Venim realitzant encàrrecs professionals al servei de diferents administracions en
aquests àmbits descrits. Una tasca que desenvolupem des de la fundació de la
societat Sinergia, EDM, i els seus socis i col·laboradors en la seva llarga trajectòria
professional.
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II.- Objecte de la proposta

En el marc de candidatura olímpica dels Pirineus-Barcelona pels Jocs Olímpics
d’Hivern, s’ha iniciat la redacció del projecte de la candidatura sota l’impuls del
Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria General de l’Esport, amb l’estreta
col.laboració de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i en
co.laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i els Ajuntaments del Pirineu i les
entitats i federacions esportives, així com amb el COE.

S’ha encomanat a l’entitat de dret públic, FGC, dirigir l’oficina encarregada de
preparar la pre-candidatura olímpica dels Pirineus-Barcelona pels Jocs Olímpics
d’Hivern.

En aquest context, FGC té la necessitat de definir una proposta d’estructura
institucional que asseguri la competència per preparar la proposta d’una candidatura
competitiva i, alhora, el finançament de la mateixa, així com la coordinació
institucional.

Per l’altra banda, conscientS de la necessitat que els principis d’eficiència i
sostenibilitat energètica i ambiental informen tots els àmbits de la proposta de la
candidatura, s’encarrega a aquesta despatx, l’elaboració d’un informe en el que es
fixin les bases per a l’aplicació d’una política d’eficiència energètica i de sostenibilitat
ambiental en el marc dels esdeveniments esportius i de les activitats que al seu
voltant es generin.

Per tant l’objecte d’aquesta proposta és doble:

a.- Proposta d’estructura institucional

Es planteja, per part d’aquesta entitat, la necessitat de redactar una proposta jurídica
que fixi el marc institucional que lideri l’elaboració de la candidatura olímpica fins el
moment d’esdevenir Seu Olímpica. Es a dir, els instruments jurídics que han de
permetre la redacció de la candidatura i que garantitzi el finançament del projecte,
així com la coordinació entre totes les administracions i entitats que hi han de
participar, entre altres, l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments del Pirineu i les
entitats i federacions esportives, així com amb el COE.
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b.- Informe sobre principis, objectius generals ambientals i energètics dels
Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona.

En aquest document es perfilaran les bases per a l’aplicació d’una política d’eficiència
energètica i de sostenibilitat ambiental, en el marc dels esdeveniments esportius i de les
activitats que, al seu voltant, és generin (transport, construcció, esdeveniments culturals...),
durant els Jocs. L’objectiu és assolir la celebració d’uns Jocs que no comportin petjada de
carboni.

III.- Equip de Treball

El treball l’assumirà personalment l’advocada i sòcia Judit Ligüerre Casals i l’advocat
i soci Joan Ignasi Elena, en col·laboració i amb el suport de l’equip de Sinergia,
EDM.

IV.- Termini

La tasca objecte del present encàrrec es lliurarà durant el mes de juny de 2019.

V.- Honoraris

Els honoraris professionals es fixen tot ponderant diversos aspectes com el temps
esmerçat, el treball efectivament realitzat, el grau de complexitat de l’assumpte, la
quantia real de l’assumpte, el grau d’especialització requerit al professional, així com
el resultat obtingut, entre d’altres.

Aquests honoraris comprenen totes les despeses que es puguin ocasionar per raó
de l’execució dels treballs objecte de l’encàrrec, incloses les reunions de treball que
calgui mantenir.

Així doncs, els honoraris s’estimen en CATORZE MIL CINC-CENTS EUROS
(14.500.-€), més IVA, els quals inclouen tot allò definit en la present proposta.
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Esperem que aquesta proposta mereixi la seva aprovació i, en qualsevol cas, els
agraïm la confiança mostrada.

Ben cordialment,

Judit Ligüerre i Casals Joan Ignasi Elena i
Garcia
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