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Convenis – Conveni

CONVENI entre l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Associació de Bars i 
Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) per al "Grec al Sec" dins de la 
programació Grec 2022 Festival de Barcelona (exp. 2124/2022).

(Aprovat en data 5 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 5 de juliol de 2022

INTERVENEN

D'una part, l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, president de l'Institut de Cultura de Barcelona, per 

decret d'alcaldia de 23 de juliol de 2021, amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 

08002 Barcelona), amb NIF P-5890006-I, actuant en ús de les facultats conferides a l'article 

6.2.h) dels estatuts de l'esmentat Institut, i assistit en aquest acte pel secretari delegat de 

l'ICUB, Sr. Xavier Resurrección Modrego, per delegació del Secretari General de l'Ajuntament 

de Barcelona de 15 de juny de 2022. (d'ara endavant l'ICUB).

I d'altra part, la Sra. Marta Baldó Sellent, amb D.N.I. núm. XXXXXXXX la qual actua en nom i 

representació, com a President, de l'Associació de Bars i Restaurants de Barri, segons es 

desprèn l'acta fundacional de l'associació el 24 de gener de 2022 inscrita en el Registre de 

d'Associacions amb número d'inscripció 68867, manifestant sota la seva responsabilitat que 

l'apoderament que exhibeix està plenament vigent i que no ha estat revocat o limitat, amb 

domicili social al carrer Plaça del Sortidor, 14, local 2a ( 08004) de Barcelona i amb NIF núm 

G05379714

Totes les parts es reconeixen la competència i capacitat respectivament per formalitzar el 

present conveni

MANIFESTEN

I. Que l'ICUB és una entitat pública empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia, 

creada per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de promoure i fomentar les 

activitats culturals de la ciutat, dintre de les quals, entre d'altres, organitza i programa 

el Grec. Festival de Barcelona.

II. Que l'Associació de Bars i Restaurants Del Barri (Menja't Montjuïc) és una entitat 

sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia en el Registre de Associacions de 

la Generalitat de Catalunya amb n. 68867, i amb la finalitat de promoure l'activitat 

gastronòmica del seus socis i vincular-la amb l'oferta cultural del Poble-sec i Montjuïc.

III. Que les parts estan interessades en la organització conjunta de la producció de 

restauració local i exhibicions de diversos espectacles a la Plaça Margarida Xirgu en el 

marc del Grec Festival de Barcelona 2022.
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I, en virtut de tot l'exposat, manifesten la seva voluntat de col·laboració subscrivint el present 

conveni amb les següents:

CLÀUSULES

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni es establir les bases de col·laboració entre l'Associació de Bars i 

Restaurants De Barri (Menja't Montjuïc) i l'ICUB, amb l'objecte d'organitzar conjuntament la 

celebració de diversos espectacles i la producció de restauració local a la Plaça Margarida 

Xirgu amb la finalitat de recolzar el petit negoci de restauració del Poble Sec el marc del Grec 

Festival de Barcelona 2022.(d'ara endavant l'esdeveniment)

Segon. Actuacions a realitzar per les parts

2.1 L'ICUB es farà responsable de:

2.1.1. Contractar als artistes següents:

Espectacle Horari Preu

El Gran Goril.la

Cía: ANTIGUA & BARBUDA

del 6 al 8 de juliol 22 : Assajos amb Públic

9 juliol 2022 -una representació

Gratuït

Mañá

Cía: MANOLO ALCANTARA

13,14 i 15 de juliol 2022 Gratuït

ORPHEUS

Cía: Insectotropics

2 passis els dies 20 i 21 de juliol 2022 Gratuït

Les activitats programades queden condicionades a que es compleixin les condicions 

necessàries, tant sanitàries, com de seguretat o de qualsevol altre tipus, que requereixin les 

autoritats competents.

2.1.2 Demanar els permisos de carrer

2.1.3 La campanya publicitària genèrica del Grec 2022 Festival de Barcelona inclourà els 

espectacles i la restauració local en funció dels diferents suports publicitaris que s'utilitzin.

2.2.3 L'ICUB participarà en el finançament, realitzant una aportació que es destinarà 

íntegrament a la producció de la restauració local per un import de 18.150 euros.

2.2.4 L'ICUB restarà exonerat de tota responsabilitat respecte de qualsevol reclamació que es 

pogués produir per causa de danys de tota naturalesa que puguin patir els béns i/o les 

persones contractades laboral i mercantilment per l'Associació De Bars I Restaurants de Barri 

(Menja't Montjuïc), així com dels perjudicis que poguessin patir originats per les activitats de 
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tota mena que s'hi realitzin durant el muntatge, representacions i desmuntatge de 

l'esdeveniment.

2.2.5. Assumirà les despeses de seguretat de l'activitat a la Plaça Margarida Xirgu i 

l'ambientació de l'espai amb diversos elements escenogràfics.

2.2 L'associació De Bars I Restaurants De Barri (Menja't Montjuïc) es responsabilitzarà de:

2.1 L'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) s'encarregarà de la 

producció executiva de la restauració local, (disseny d'espai amb taules, decoració i ambient, 

infraestructures, muntatge i desmuntatge, neteja)responsabilitzant-se de la gestió de la seva 

producció, especialment en allò que fa referència a la selecció i contractació del personal, 

tècnic i de serveis, així com a l'elaboració i aportació dels elements i materials que integren la 

producció durant tot el període necessari i en base a la normativa legal vigent, i abonarà totes 

les despeses, impostos i quotes socials que se'n derivin, eximint a l'ICUB de tota 

responsabilitat al respecte.

2.1.3 L'Associació De Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) restarà facultat, eximint a 

l'ICUB de qualsevol responsabilitat al respecte, per signar qualsevol tipus d'acord amb 

tercers, així com a sol·licitar i concertar qualsevol tipus de subvenció o ajut per a la 

coproducció de l'esdeveniment, amb la condició expressa que sigui totalment compatible amb 

les clàusules establertes al present conveni i que, a més a més, cap dels possibles acords 

pugui ocasionar cap tipus de perjudici (directe o indirecte) en la pròpia producció de la 

restauració local.

En qualsevol cas, l'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) comunicarà a 

l'ICUB tots i cadascun dels acords que vulgui subscriure, prèviament a la seva formalització.

2.1.4 L'Associació de Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) crearà les plataformes 

necessàries per explicar la iniciativa i comunicar-la als restauradors del Poble Sec

2.1.5 L'Associació de Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) seleccionarà i es 

coordinarà amb els bars participants de l'esdeveniment (en col·laboració amb la Xarxa)

2.1.6 L'Associació de Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) gestionarà les reserves 

de les taules i es comunicarà amb els assistents

2.1.7 L'Associació de Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) garantirà les condicions 

bàsiques de seguretat, disseny d'espais, decoració i ambient, infraestructures, manteniment 

elèctric d'aquests espais, muntatge i desmuntatge, neteja prestant tot el suport i la logística 

necessària que estigui al seu abast.

2.1.8 Contractarà i assumirà les despeses tècniques i totes aquelles despeses imprevistes que 

poguessin originar-se.

2.1.9. Sol·licitarà els permisos d'activitat corresponents.
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Tercer. Obligacions i compromisos econòmics assumits per les parts.

3.1 L'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) presenta un pressupost 

global de producció de de la restauració local al Grec 2022 Festival de Barcelona que 

ascendeix a 64.020,00 euros (IVA vigent a part ) segons detall :
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3.2. L' Associació de Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) com a productor executiu 

i, alhora, com a coproductor de la restauració local , es compromet a:

3.2.1. Gestionar el pressupost de producció de la restauració local seguint la distribució per 

partides acordades, en funció del finançament obtingut.

3.2.2. Realitzar tots els esforços possibles per tal de mantenir el pressupost dins els 

64.020,00 euros nets de finançament garantit, sense perjudici que pugui cercar altres fonts 

de finançament (sol·licitud de subvencions publiques a tercers, possibles aportacions d'altres 

col·laboradors, etc), que servissin per a realitzar una aportació complementària pel 

finançament de la producció de la restauració local que en permetés ampliar el pressupost de 

producció.

3.2.3. Comunicar per escrit immediatament a l'ICUB qualsevol canvi que pogués produir-se 

en el pressupost de despeses aprovat i/o en les diferents aportacions financeres, els quals 

hauran de comptar amb l'aprovació prèvia de l'ICUB abans que es duguin terme.

3.2.4. Fer-se càrrec dels dèficits que pugui generar la producció de la restauració local , en 

cas que l'execució pressupostària sigui superior al finançament obtingut.

3.3 Les aportacions dels diferents coproductors i col·laboradors confirmades a l'Associació de 

Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc), garanteixen un finançament de la producció.

3.4 L'ICUB efectuarà una aportació econòmica a l'Associació de Bars i Restaurants de Barri 

(Menja't Montjuïc) per import de 18.150,00 € per a la cobertura de part de les despeses 

derivades de l'execució del present conveni

3.5 L'ICUB apareixerà com a col·laborador en tots els elements de presentació de publicitat i 

campanyes de comunicació de la mencionada col·laboració.

L'Associació De Bars I Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) es responsabilitzarà de revertir 

els imports corresponents als conceptes esmentats al Pacte 3.1. del present conveni, a 

cadascun dels proveïdors implicats, comprenent tots els impostos, taxes i quotes socials que 

se'n derivin, el més ràpidament possible des de la data de recepció de la transferència, 

eximint a l'ICUB de tota responsabilitat al respecte.

Quart. Altres Pactes

4.1 Abans de l'inici del conveni l'Associació de Bars i Restaurants de Barri ha d'haver lliurat al 

responsable del conveni, en format digital, a través de l'enllaç: 

https://drive.google.com/drive/folders/xxxxxxxxxxxxx "Document de coordinació empresarial 

en prevenció de riscos laborals", degudament complimentat, signat i acompanyat de la 

documentació que s'hi enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa 

l'article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document està disponible en aquest mateix enllaç, on 
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l'Associació de Bars i Restaurants de Barri també trobarà les disposicions en matèria de 

seguretat i salut laboral que resta obligat a complir.

No es podrà iniciar la col·laboració si no s'ha lliurat aquesta informació, incorrent l'Associació 

de Bars i Restaurants de Barri en responsabilitat.

4.2 Patrocini : L'ICUB es reserva el dret a establir els acords de patrocini genèric del Grec 

2022 Festival de Barcelona que consideri adients.

L'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) comunicarà a l'ICUB els 

possibles acords que vulgui establir per compte propi, amb la finalitat de no incórrer en 

incompatibilitats i establir una política comú en la recerca dels mateixos.

4.3 Premsa i promoció: L'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) i l'ICUB 

es coordinaran en relació a les informacions a facilitar als mitjans de comunicació i facilitaran 

la tasca dels mitjans de premsa degudament acreditats pel Grec 2022 Festival de Barcelona

Cinquena. Publicitat, comunicació, imatge i difusió.

Les parts es comprometen a utilitzar els seus recursos per facilitar la difusió de 

l'esdeveniment.

En tota promoció i difusió de l'esdeveniment deurà constar el nom i el logotip de les 

institucions involucrades, fent les parts entrega dels materials que siguin necessaris per la 

inclusió dels mencionats logotips a la part que realitzi els suports promocionals en que s'han 

d'incloure els mateixos.

El material de difusió que generen les activitats descrites deurà ser sotmès a revisió prèvia i 

autorització expressa del responsable del projecte.

Sisè. Comissió de seguiment

Per tal de garantir el seguiment d'aquest conveni de col·laboració, i resoldre tot allò no 

previst en aquest acord, es constitueix una Comissió de seguiment integrada per part de 

l'ICUB, per Francesc Casadesús i Calvó, Director del Grec Festival de Barcelona, i per part de 

l'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) per la seva presidenta.

El comitè ha de tenir les funcions següents:

 Seguiment i avaluació del conveni.

 Resolució de les qüestions que puguin sorgir sobre el compliment i la interpretació del 

conveni.

 Les altres funcions que calgui executar i que es puguin plantejar durant el desplegament 

del conveni.

Setè. Informació de publicació del conveni

L'ICUB informa a l'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc) 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'ICUB, les dades relatives al 
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present conveni seran publicades al Portal de transparència del web de l'Ajuntament de 

Barcelona, i així mateix el text íntegre del conveni es publicarà a la Gaseta Municipal, d'acord 

amb la Resolució de l'Alcaldessa de 17 de febrer de 2022, el qual modifica la normativa 

reguladora del Registre de Convenis en aplicació del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la 

transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Vuitè. Modificacions

Tota modificació dels pactes d'aquest conveni l'han d'aprovar per escrit les parts i cal que 

s'inclogui com a addenda al conveni degudament signada. No són vàlides les modificacions 

del conveni de les quals no hi hagi constància escrita i de la manera expressada.

Novè. Llei aplicable i Jurisdicció

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per allò establert a la Llei 40/2015,d'1 

d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i 

procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

En cas d'incompliment del present conveni, o d'impossibilitat justificada de trobar solució a 

les qüestions i/o litigis que pogueren derivar-se de la interpretació i de l'execució de qualsevol 

de les seves clàusules, el conveni quedarà automàticament resolt, sotmetent-se les parts als 

jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Desè. Protecció de dades

D'acord amb 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, l'informem que les seves dades personals 

s'incorporaran al fitxer / tractament de "Tercers" del que és titular l'Ajuntament de Barcelona, 

amb la finalitat de tramitar el corresponent expedient de contractació. Les seves dades només 

seran cedides a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves 

competències. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), 

limitació i oposició, entre d'altres, adreçant-os per escrit adelegat_protecció_dades@bcn.cat

Onzè. Durada

La vigència del present conveni serà des del dia de la seva formalització, fins el dia 31 de 

desembre de 2022.

I en prova de conformitat i acceptació les parts signen aquest document, a la ciutat de 

Barcelona en la data que figura a les respectives signatures.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 5 de 

juliol de 2022.

Per l'ICUB: Sr. Jordi Martí Grau, president i Sr. Xavier Resurrección Modrego, secretari 

delegat (PD 15/06/2022).

Per part de l'Associació de Bars i Restaurants de Barri (Menja't Montjuïc): Sra. Marta Baldó 

Sellent, presidenta.
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