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Convenis – Conveni

CONVENI de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i 
l'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC) pel finançament de les 
activitats de La Veïnal, una televisió comunitària i participativa de 
Barcelona, exercici 2022 (exp. 1980/2022).

(Aprovat en data 4 de juliol de 2022, pel president de l'ICUB, en ús de les facultats conferides 

per l'article 6.2.h dels Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona)

Barcelona, a la data de la signatura,

REUNITS:

D'una banda, l'Ilm. Sr. Jordi Martí Grau, president de l'Institut de Cultura de Barcelona (en 

endavant ICUB), amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), amb 

CIF P-5890006-I, assistit en aquest acte per la secretària delegada de l'ICUB, la Sra. Cristina 

Martí Briones, per delegació de data 15 de juny de 2022.

I d'altra banda, la Sra. Carme Mayugo, amb DNI XXXXXXXXX, presidenta de l'Associació 

Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC), amb seu social al Carrer Llibertat 47, 08012 de 

Barcelona i CIF núm. G42981498, en virtut de l'acord adoptat en l'acte fundacional de 

l'entitat en data 11/12/2020.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i

EXPOSEN

I. Que l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és una entitat pública empresarial local, amb 

personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creada per l'Ajuntament de Barcelona 

amb l'objectiu de desenvolupar de forma directa les activitats culturals d'interès general.

II. Que l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) posa en marxa Cultura Viva, un programa 

obert de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i afavorir espais de 

participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona. Que Cultura Viva treballa des de la 

relació entre les comunitats, les institucions i els espais independents de la cultura a partir del 

reconeixement i l'enfortiment de la producció cultural descentralitzada, participada i en xarxa.

III. Que l'any 2017, una sèrie de col·lectius amb llarga trajectòria en l'àmbit audiovisual es 

troben per treballar en un projecte audiovisual com a recurs de producció comunitari i obert a 

la ciutadania de Barcelona amb el nom de La Veïnal.

V. Que l'activitat de La Veïnal coincideix amb l'aposta de l'Ajuntament de Barcelona i l'ICUB 

per crear i estendre una xarxa de projectes culturals d'arrel comunitària amb l'objectiu de 
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compartir el disseny de les polítiques públiques, enfortir el teixit cultural de la ciutat i 

potenciar les relacions de proximitat per millorar la cohesió social.

VI. Que des de 2018 La Veïnal va entrar a formar part del programa Cultura Viva de l'ICUB i 

en el marc d'aquesta col·laboració es treballen els fonaments del projecte de televisió 

comunitària i participativa.

Entre el 2018 i el 2109 el grup motor del projecte i Cultura Viva van treballar la relació i 

l'activació del suport de la proposta entre diferents col·lectius i xarxes d'entitats; 

l'organització i mètode de funcionament del grup motor;

Durant el 2020, i amb l'acceleració que va suposar el confinament per la irrupció de la 

pandèmia per la mobilització veïnal, es va fer realitat La Veïnal Televisió tot i que en mode 

beta, com un petit prototip del què podria esdevenir una televisió oberta i participativa de la 

ciutat, pública i sota gestió comunitària.

Finalment, en el 2021, es reprèn l'activitat de consolidació d'estructures de relació i 

col·laboració comunitària a diferents territoris de la ciutat mitjançant la dinamització de grups 

i processos de treball amb l'audiovisual participatiu als barris de Sant Andreu, Poble- Sec i El 

Carmel. I es van materialitzar les primeres produccions audiovisuals desenvolupades als 

barris. Durant aquest any, les entitats involucrades en l'impuls del projecte, a més, es 

constitueixen com entitat amb la finalitat de consolidar la gestió del projecte i neix 

l'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC).

VII. Que les activitats de La Veïnal per aquest 2022 s'estructuren a partir de cinc eixos 

estratègics diferents:

1. Per una banda, sostenir l'estructura tècnica que permet el flux de continguts i la 

comunicació que alimenta el canal de comunicació online: www.laveinal.cat.

2. Mantenir l'acompanyament i dinamització en els dos holons1 territorials de Sant Andreu, el 

Poble Sec i El Carmel com a espais de dinamització comunitària al voltant de l'activitat 

audiovisual.

3. Impulsar les línies estratègiques que permetin situar el projecte amb opcions de convertir-

se en canal de televisió comunitària de la ciutat.

4. Enfortir les relacions amb les diferents xarxes d'equipaments i estructures municipals de 

proximitat i avaluar la possibilitat, a partir d'aquestes relacions, de desenvolupar projectes 

audiovisuals comunitaris.

5. Per últim i com a objectiu transversal que acompanya a totes les fases d'execució del 

projecte es vol impulsar l'avaluació i seguiment estratègic que inclogui una revisió dels 

presents objectius i una valoració financera del projecte.

1És una part d'una organització alhora autònoma i alhora participant de l'estructura. En el 

marc de l'holocràcia, que és un sistema d'organització en el qual l'autoritat i la presa de 

decisions es distribueix horitzontalment enlloc de jeràrquicament.
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VIII. Que el pressupost de les activitats de La Veïnal pel 2022 és de 71.913,33 € (veure 

apartat de pressupost en el projecte que acompanya el text del conveni) i l'entitat sol·licita 

una subvenció extraordinària a l'ICUB per un import de 64.722,00 €.

Per tot el que s'exposa, ambdues parts manifesten la seva voluntat de col·laboració segons 

els següents

ACORDS:

Primer. L'objecte i la finalitat

L'objecte del present conveni és atorgar una aportació econòmica directa, en concepte de 

subvenció, per a contribuir a la realització de les activitats culturals comunitàries en relació al 

projecte de La Veïnal per el 2022 (veure apartat de pressupost en el projecte que acompanya 

el text del conveni).

Segon. Durada

La durada d'aquest conveni s'estendrà entre la signatura del mateix i el 31 de desembre del 

2022, d'acord amb l'Acord Quart del present conveni.

Tercer. Compromisos de l'Institut de Cultura de Barcelona

L'ICUB es compromet a fer una aportació de 64.722,00 € (90% del pressupost total del 

projecte), en concepte de subvenció, destinats a finançar els conceptes esmentats, que es 

tramitarà com una transferència corrent (cap. IV), amb càrrec a la previsió d'ingressos i 

despeses de l'any 2022. El pagament es farà abans dels 30 dies del mes següent de la data 

de signatura, en funció de les disponibilitats de pagaments de l'ICUB. S'adjunta el pressupost 

(veure Annex II).

El pagament d'aquesta subvenció es farà a l'entitat Associació Xarxa Audiovisual Comunitària 

(AXAC), entitat resultant del procés de constitució formal dels set col·lectius que han impulsat 

el projecte.

Quart. Compromisos i obligacions de l'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC)

L'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC) es compromet a:

4.1 Destinar l'aportació rebuda de l'ICUB única i exclusivament a sufragar els costos de les 

esmentades activitats. En cas que el cost final de les activitats programades fos superior a la 

previsió inicial, l'ICUB no estarà obligat a efectuar cap més aportació.

4.2 La despesa subvencionada és aquella que fa referència als costos necessaris per dur a 

terme l'activitat inclosa en aquest conveni.

Queda exclosa la despesa d'inversió i la despesa d'IVA, sempre i quan l'entitat beneficada 

concorri en un règim de deducció d'IVA amb l'Agència Tributària. En el cas que l'entitat 

estigui exempta de declaració d'IVA i així ho certifiqui, la despesa d'IVA és subvencionable. Si 

l'entitat està sotmesa a règim de prorrata d'IVA, haurà d'acreditar aquesta condició i es podrà 

subvencionar el percentatge que no es recuperi.
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4.3 Informar a tots els projectes, col·lectius i entitats participants de l'acord l'obligació de fer 

complir la normativa en relació a l'ús de continguts subjectes a drets d'autor a tots els 

continguts emesos.

4.4 Constituir una comissió de seguiment del projecte formada per, com a mínim, dues 

persones representants de les diferents entitats integrants de La Veïnal i dues altres de part 

de l'ICUB.

4.5 Compartir amb l'ICUB i la resta de la ciutat tot el coneixement generat durant el 

desenvolupament del projecte, tan a nivell tecnològic com tècnic.

4.6 Participar activament dels criteris generals que afecten als projectes de Cultura Viva i a 

tals efectes mantindrà un programa d'activitats d'informació, escolta i diàleg i formació 

plenament coherent amb la filosofia d'un espai amb vocació de servei públic com és Cultura 

Viva.

4.7 Presentar, abans del 30 de març de 2023:

a) Una acreditació del cost total de l'activitat subvencionada. Ha d'incorporar memòria 

econòmica abreujada que inclogui la relació classificada de les despeses i inversions de 

l'activitat, amb identificació del proveïdor i del document, import, data d'emissió i, 

data de pagament i, si s'escau, la relació detallada d'altres ingressos o subvencions 

que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació d'import i procedència.

b) Un informe explicatiu de les desviacions negatives superiors al 10 % respecte al 

pressupost aprovat en aquest conveni, en cas que n'hi hagin.

c) Una memòria descriptiva del desenvolupament de les activitats, així com una valoració 

dels objectius i resultats obtinguts.

d) S'acceptaran justificants de despeses realitzades per a l'execució del projecte encara 

que sigui amb data anterior a la formalització del conveni des de l'1 de gener de 2022 

fins a la finalització del període inclòs en aquest conveni (31 de desembre de 2022). 

En el supòsit que els justificants siguin factures simplificades, la suma d'aquests no 

podrà superar el 10% de l'import atorgat.

e) Una acreditació del cost total de l'activitat subvencionada mitjançant un informe 

d'auditoria, d'acord amb l'Ordre EHA/1435/2007, de 17 de maig, que aprova les 

normes d'actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes justificatives de 

subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal. L'informe d'auditor es durà a terme 

per part d'auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. En cas que els 

comptes anuals de l'entitat estiguin auditats, l'auditor ha de ser el mateix que auditi 

aquests comptes. Cal que mitjançant l'auditoria també s'acrediti la revisió i el 

pagament de totes les despeses, l'existència d'ofertes de diferents proveïdors en els 

casos previstos en l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, i una anàlisi dels 

ingressos que hagin contribuït a la realització de l'activitat subvencionada, a fi i efecte 

de determinar les possibles incompatibilitats o excés de finançament.

L'ICUB podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de 

les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. En aquest sentit, l'entitat haurà 

de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i registres comptables).
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La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar 

l'anul·lació total o parcial de l'aportació i el seu reintegrament, d'acord amb l'article 14 i 30 de 

la Llei 38/2003, General de Subvencions, i els articles arts. 9, 10, i 13 de la Normativa 

General Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

Acreditar, prèviament al lliurament de les quantitats establertes i durant tota la vigència del 

present conveni, estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i 

l'ICUB, l'Agència Tributària, la Seguretat Social, i en el seu cas, les obligacions per 

reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona, l'ICUB.

4.8 Incorporar la imatge del programa Cultura Viva, l'Institut de Cultura i l'Ajuntament de 

Barcelona en aquells materials de difusió de les activitats en les quals hi hagi tingut 

participació el programa.

4.9 Utilitzar preferentment el català en tot el material gràfic i audiovisual adreçat al públic 

(cartells, anuncis, comunicats, etc.) vinculats a l'objecte del present conveni, a excepció 

d'aquells materials que s'utilitzin per fer prospeccions en mercats internacionals.

4.10 La resta d'obligacions del beneficiari són les que es relacionen en l'article 9 de la 

normativa general reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

Cinquè. Comunicacions entre les Parts

Les comunicacions entre les parts es duran a terme entre les persones i a les adreces que 

consten a l'encapçalament del present conveni. Qualsevol canvi en les persones o adreces 

indicades a l'encapçalament serà comunicat a l'altra part dins un termini no superior a set 

dies a comptar des de la data en que es produeixi el canvi.

L'ICUB podrà nomenar un interlocutor únic per a l'execució del present conveni i així ho 

comunicarà prèviament a l'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària (AXAC).

Sisè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia resultant de la interpretació o aplicació del 

present conveni, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els 

pogués correspondre, a la jurisdicció contencioso-administrativa dels Jutjats i Tribunals de 

Barcelona.

Setè. Normativa aplicable

L'aportació econòmica prevista en aquest conveni es regeix per les condicions econòmiques 

contingudes als pactes anteriors, i en allò no previst serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei, l'art. 118 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 

Catalunya (ROAS), i la Normativa General Reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de 

Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 17 de desembre del 2010.
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Vuitè. Resolució

Les causes de resolució, a més de les previstes legalment i sense prejudici del dret de 

l'Ajuntament i de l'ICUB a la revocació total o parcial de l'aportació econòmica per 

l'incompliment per part del beneficiari de l'obligació de justificar els destí de l'aportació 

econòmica o de qualsevol altre que preveu aquest conveni o per incompliment de la finalitat 

per a la qual es concedeix la subvenció, seran les següents:

a) el transcurs del període de vigència 

b) la resolució per mutu acord

c) l'incompliment dels pactes inclosos al present conveni

Novè. Informació de publicació del conveni

L'Institut de Cultura de Barcelona informa a l'Associació Xarxa Audiovisual Comunitària 

(AXAC), en compliment d'allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, a la qual està subjecte l'Institut, les 

dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i 

vigència) seran publicades al webhttp://governobert.bcn.cat/, per la qual cosa l'entitat es 

dona per informada.

I en prova de conformitat en tot el seu contingut les parts el signen el present conveni, per 

duplicat exemplar en el lloc i data que s'assenyalen al encapçalament.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 1 

d'agost de 2022.

Per l'Institut de Cultura de Barcelona:

Sr. Jordi Martí Grau, president.

Sra. Cristina Martí Briones, secretària delegada PD 15.06.2022.

Per Associació Xarxa Audiovisual Comunitària:

Sra. Carme Mayugo, presidenta.
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