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Convenis – Conveni
CONVENI de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i
l'Associació d'Editors en Llengua Catalana per al finançament de la 40 edició
de la setmana del llibre en català.

(Aprovat en data 7 de setembre de 2022, pel president de l'ICUB, en ús de les facultats
conferides per l'article 6.2h dels Estatuts de Cultura de Barcelona)
A Barcelona, data de la signatura,
REUNITS
D'una banda, l'Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau, president de l'INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA (en endavant ICUB), en representació d'aquesta entitat per decret d'Alcaldia 23
de juliol de 2021, amb seu social a Barcelona (08002), al Palau de la Virreina, La Rambla, 99,
i amb CIF P5890006I, actuant en ús de les facultats conferides a l'article 6.2.h) dels estatuts
de l'esmentat Institut, i assistit en aquest acte per la secretària delegada de l'ICUB, la
senyora Marta Lafuente Garcia.
D'altra banda, el Sr. Joan Abella Barril, amb DNI XXXXXXXXX, president de l'ASSOCIACIÓ
D'EDITORS EN LLENGUA CATALANA (en endavant AELLC), segons l'acord de l'Assemblea
General de l'Associació, celebrada el 21 de desembre de 2021 i Junta Directiva de 13 de
gener de 2022, amb seu social al carrer de València, 279, de Barcelona (08009), i CIF núm.
G-08880148.
Les parts manifesten sota la seva responsabilitat que l'apoderament que exhibeixen està
plenament vigent i que no ha estat revocat o limitat, i reconeixent-se recíprocament la
capacitat i representació legal, necessària i suficient per a la formalització del present conveni
i
EXPOSEN
1. Que actualment l'Ajuntament de Barcelona està desenvolupant el Programa Barcelona
Ciutat de la Literatura com a membre de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.
2. Que l'ICUB és una entitat pública empresarial local creada per l'Ajuntament de
Barcelona per desenvolupar la política cultural de la ciutat en el marc del que disposa
el Pla d'Actuació Municipal, que està regida pels Estatuts aprovats pel Plenari del
Consell Municipal en sessió del 17 de juny de 2005 i publicats al BOP el 15 de
novembre del mateix any, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i
d'obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.
3. Que l''AELLC organitza a Barcelona la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català (en
endavant La Setmana), que és un dels esdeveniments culturals al voltant de la llengua
i la literatura catalana amb més trajectòria al nostre país.
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4. Que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'ICUB considera convenient la
col·laboració en aquesta activitat, la qual s'ajusta als seus objectius.
5. Que La Setmana, que enguany arriba a la seva 40a edició, està fermament
implementada a Barcelona i és, juntament amb la Diada de Sant Jordi i la Fira del
Llibre d'Ocasió Antic i Modern, un dels esdeveniments més importants del sector
editorial de la ciutat, motiu pel qual es reconeix l'interès públic de l'activitat.
6. Que amb motiu de la celebració del 40 aniversari de La Setmana, L'AELLC durà a
terme un conjunt d'activitats annexes al Moll de la Fusta destinades al públic familiar i
els joves amb una programació enfocada a aquests grups, amb l'objectiu
d'incrementar els serveis al visitants.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen amb la capacitat legal suficient per atorgar aquest
conveni de col·laboració, i el formalitzen sota els següents:
PACTES
Primer.- L'objecte
Constitueix l'objecte del present conveni l'establiment de les condicions de la col·laboració
entre les parts signants per al finançament dels actes corresponents a la 40a edició de la
Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà al Moll de la Fusta de Barcelona del 9 al 18 de
setembre del 2022.
L'edició del 2022 tindrà lloc al Moll de la Fusta, del 9 al 18 de setembre. Inclourà 70
expositors, més de 300 actes i una previsió de participació a l'entorn dels 75.000 visitants.
Entre els objectius marcats per a la 40 edició hi ha el de potenciar les revistes en català,
incrementar el trànsit de públic, en especial, el familiar i els joves, amb una programació
enfocada a aquests grups. També el d'una aposta més forta per portar autors internacionals.
L'AELLC treballarà enguany en una major i millor comunicació de La Setmana, l'aprofitament
dels atractius del Moll de la Fusta per ampliar els serveis als visitants i l'ampliació de la
programació d'activitats per al públic familiar, amb la creació d'un espai funcional més
modern i amb una identitat pròpia. Igualment aquesta 40 edició tindrà una major presència
territorial als barris, amb activitats a les Biblioteques i llibreries, i l'activitat d'itineraris.
Segon.- Durada
El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins el dia 31 de desembre
de 2022, sense perjudici d'aquelles responsabilitats fiscalitzadores, de seguiment i control que
se'n derivin més enllà de la data de finalització.
Tercer.- Finançament, selecció dels subcontractistes i pagaments
3.1.- Finançament
L'ICUB col·laborarà en el finançament de l'activitat descrita al Pacte Primer amb la quantitat
de NORANTA-NOU MIL QUINZE EUROS (99.015,00€). De manera extraordinària, aquest any
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l'ICUB també farà una aportació addicional de TRENTA-CINC MIL EUROS (35.000€), amb
motiu de la commemoració els 40 anys de la Setmana del Llibre en Català i les activitats
annexes que es faran al Moll de la Fusta.
Per tant, l' import total de l'aportació serà de CENT TRENTA-QUATRE MIL AMB QUINZE
EUROS (134.015,00€), que correspon a la suma dels 99.015,00€ de la subvenció nominativa
aprovada en Consell d'Administració de l'ICUB en data 7 d'octubre de 2021, a càrrec de la
previsió d'ingressos i despeses de l'any 2022, més els 35.000,00€ extraordinaris addicionals
amb motiu del 40 aniversari de La Setmana.
El cost total de projecte (veure en Annex 1) és de CINC-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRECENTS QUINZE EUROS (526.415.- €). Per tant, la participació de l'Institut de Cultura de
Barcelona en el finançament d'aquest projecte representa el 25,45% del seu pressupost de
despeses.
3.2.- Selecció dels subcontractistes
La selecció dels subcontractistes podrà ser superior al 50% del cost del projecte i es farà
seguint uns principis de publicitat i concurrència pública, d'acord amb l'article 29.3 de la Llei
General de Subvencions. En cas que la subcontractació no superi els límits establerts a
l'article esmentat, es consultaran com a mínim tres proveïdors, d'acord amb el que estableix
l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions. Així mateix l'Associació d'Editors en Llengua
Catalana es responsabilitza que els subcontractistes compleixin la resta de condicions
establertes a l'article 29 de la Llei esmentada.
En cas que la subcontractació s'hagués fet amb anterioritat al present conveni, s'estarà
també al compliment de la normativa explicitada al paràgraf anterior, havent d'aportar
l'AELLC el contracte per escrit amb el subcontractista, on s'especifiqui l'import de cada
anualitat i el termini de la subcontractació.
3.3.- Pagament
Un cop formalitzat el conveni, el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària
en el termini de 30 dies de la signatura del mateix, sempre que les previsions de pagament
així ho permetin.
El pagament de la quantia atorgada s'abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a
la justificació (pagaments a compte o anticipats) per a dur a terme les actuacions inherents a
la subvenció.
El projecte que és objecte de subvenció contempla totes les accions i/o activitats integrades
en el pressupost. En conseqüència, la subvenció atorgada per l'ICUB haurà de ser destinada a
les despeses imputables al projecte presentat i conforme el pressupost presentat.
Quart: Materials de comunicació
Als materials de comunicació i difusió de l'activitat es farà constar "Amb el suport de",
acompanyat de la imatge corporativa de Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO,
L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la normativa corresponent en cada cas.
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Cinquè: Justificació
5.1.- Abans del 31 de març de 2023, l'AELLC presentarà un compte justificatiu amb la
documentació següent:
a) Un estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la
realització de les activitats subvencionades, amb un nivell suficient de classificació i
desglossament per conceptes, segons el model que s'enviarà oportunament.
b) Una relació detallada de totes les factures pagades, pels mateixos conceptes referits a
l'apartat anterior, amb les dades d'emissió i de pagament, segons el model que s'enviarà
oportunament.
c) Una relació del personal laboral imputat al projecte, on es faci constar, mes a mes, el
nombre d'hores dedicades, la retribució bruta mensual, les quotes de l'empresa a la
Seguretat Social, el cost salarial total mensual, el cost per hora, el percentatge de dedicació
al projecte i l'import imputat al projecte, segons el model que s'enviarà oportunament.
d) 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.
e) Una relació detallada de tots els ingressos de l'activitat subvencionada, així com de la seva
procedència, segons el model que s'enviarà oportunament.
f) Una explicació de les desviacions produïdes respecte al pressupost aprovat en aquest
conveni, tal com consta a l'Annex II, sempre i quan siguin superiors al 15 %, segons el model
que s'enviarà oportunament.
g) Una memòria descriptiva del desenvolupament de les activitats, així com una valoració
dels objectius i resultats obtinguts, segons el model que s'enviarà oportunament.
Les factures i els comprovants es lliuraran de manera telemàtica a l'ICUB a través d'una
instància telemàtica genèrica al Registre Electrònic ubicat a la seu electrònica de l'Ajuntament
de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca) i s'acompanyaran d'una
declaració responsable del representant de l'entitat conforme les factures aportades són les
úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix
temps, als efectes i en les condicions de la justificació de la subvenció municipal, en altres
administracions públiques).
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5.2.- 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).
5.3.- 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 9, 10, i 13 de la Normativa General
Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.
Sisè.- Jurisdicció
Per resoldre els conflictes derivats de l'aplicació i/o interpretació del present conveni,
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de Barcelona de l'ordre contenciós administratiu.
Setè.- 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 a les parts.
Les comunicacions entre les parts expressament previstes al present conveni es faran per
escrit, mitjançant qualsevol sistema que acrediti la recepció de la mateixa per l'altra part
Vuitè.- Naturalesa del present conveni
El present conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la interpretació o
aplicació del mateix les parts signants es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona fent renúncia expressa a qualsevol altre fur
que els pogués correspondre.
Novè.- Normativa aplicable
L'aportació econòmica en concepte de subvenció prevista en aquest conveni es regeix per les
condicions i els requisits continguts en els seus pactes, i en allò no previst serà d'aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei (Reial
Decret 887/2006), de 21 de juliol, i la Normativa General Reguladora de les Subvencions de
l'Ajuntament de Barcelona, de 27 de desembre del 2010, ja citades anteriorment.
Desè.- Resolució
Seran causes de resolució del present conveni, a més de les generals establertes per llei, les
següents:
- El mutu acord de les parts;
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- La impossibilitat sobrevinguda de caràcter legal o material que impedeixi donar compliment
a l'objecte d'aquest conveni;
- L'incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes en aquest
conveni.
Onzè.- Comissió de Seguiment
El seguiment d'aquest conveni s'encomana a una comissió integrada per un representant de
cada una de les parts, que tindrà com a funcions vetllar pel seu compliment i realitzar la seva
interpretació en cas de controvèrsia. La Comissió de seguiment es reunirà a instància de
qualsevol de les parts.
Dotzè.- Protecció de dades
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals consignades en
aquest conveni i les necessàries per al complet compliment del mateix, quedaran
incorporades en el tractament de cada una de les parts, amb la finalitat de dur a terme les
obligacions consignades en el conveni. Els afectats podran exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, entre d'altres, de les seves dades de caràcter personal,
sol·licitant- ho per escrit a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
Tretzè.- Transparència. Informació de publicació del conveni
L'Institut de Cultura de Barcelona informa l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que,
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,
així com el text del conveni serà publicat a la Gaseta Municipal, d'acord amb la Normativa
Reguladora del Registre de Convenis publicada el 2 de març de 2022 al BOPB.
Així mateix se l'informa, d'acord amb la previsió establerta a l'article 15.2., de l'obligació de
comunicar les retribucions dels seus òrgans de direcció i administració, a l'efecte de fer-les
públiques.
I, en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts el signen per triplicat en el lloc i
data que s'assenyalen en l'encapçalament.
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Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 14
de setembre de 2022.

Sr. Jordi Martí Grau, president de l'ICUB.
Sra. Marta Lafuente Garcia, secretària delegada de l'ICUB.
Sr. Joan Abella Barril, president de l'AELLC.
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