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Convenis – Conveni
CONVENI de col·laboració entre l'Institut de Cultura i Cultura21, SCCL per al
projecte "Literal, Fira d'idees i llibres radicals" (exp. 1723/2022).

(Aprovat en data 9 de juny 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)
INTERVENEN:
l'Im. Sr. Jordi Martí i Grau, en representació de l' Institut de Cultura de Barcelona (en
endavant ICUB), amb NIF P5890006I i domicili a La Rambla, 99, 08002 de Barcelona, que
actua com a president en ús de les facultats conferides per l'article 6 h) dels seus estatuts,
amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), i assistit en aquest
acte per Montserrat Oriol i Bellot, Secretària delegada, en exercici de funcions
d'assessorament i fe pública.
De l'altra part, la senyora Laura Arau Crusellas, amb DNI XXXXXXXXX, presidenta de
Cultura21, SCCL., segons consta acreditat en l'expedient, amb domicili a Balmes 25-27,
baixos esquerra, 08242 de Manresa i NIF F65533200 (d'ara endavant també "la
beneficiària").
MANIFESTEN:
I. Que CULTURA21, SCCL és una cooperativa de treball associat dedicada a la gestió i
dinamització cultural des d'una òptica activa. KULT, va néixer amb l'objectiu de convertir-se
en una comunitat àmplia i diversa de pensament crític i acció transformadora. Des de l'any
2011 fomenten en diferents àmbits i expressions culturals una aproximació entre el públic
general i les cultures perifèriques. Al llarg d'una dècada ha creat l'editorial Tigre de Paper;
coorganitza la Literal, fira d'idees i llibres radicals; ha impulsat Catarsi Magazín, i ha
incorporat les principals col·leccions de Bellaterra Edicions.
II. Que CULTURA21, SCCL desenvolupa el Projecte Literal, Fira d'idees i llibres radicals dirigit
al conjunt de persones de la ciutat i del país. Entre els seus objectius, la fira pretén donar
eines de pensament als col·lectius oprimits per contribuir a la seva emancipació. Per aquest
motiu la fira és oberta al públic i de caràcter gratuït. En l'edició del 2022 la LITERAL, fira
d'idees i llibres radicals, celebrarà la seva 8a edició entre els dies 19 i 22 de maig al recinte
de la Fabra i Coats de Barcelona.
III. Que LITERAL és una fira de llibres i idees radicals on es troben editorials, llibreries,
autores i autors, lectores i lectors per compartir i discutir col·lectivament el món on vivim i
com transformar- lo. Des de la primera edició l'any 2015 fins ara, la fira ha evolucionat fins a
comptar amb un festival literari, un mercat del llibre, un espai professional i una programació
cultural i gastronòmica complementària.
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I. L'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb l'article 58.3 de la Llei 22/1998 que aprova la
Carta Municipal de Barcelona, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis
públics que afectin l'interès general dels ciutadans i les ciutadanes així com portar a terme
activitats complementàries a les d'altres Administracions Públiques.
II. L'ICUB és una entitat pública empresarial local creada per l'Ajuntament de Barcelona per a
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, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d'obrar i
autonomia de gestió per al compliment de les seves finalitats.
III. L'ICUB té entre els seus objectius el de promoció de les actuacions i coordinació de tots
aquells serveis, entitats i empreses que puguin incidir en la vida cultural de la ciutat, així com
potenciar un concepte creatiu, obert, plural i tolerat de la cultura i desenvolupar un concepte
de cultura socialment útil en el conjunt de desenvolupament econòmic de la ciutat i en la
creació de riquesa i ocupació.
IV. En aquest marc, l'ICUB considera d'interès per a la ciutat donar suport i col·laborar en el
Projecte Literal, fira d'idees i llibres radicals, que aquest any 2022 celebra la seva 8a edició,
una edició que consolida el festival amb una proposta que creix amb nous espais a l'entorn de
la Fabra i Coats i en nombre d'editorials i llibreries independents que participen al mercat del
llibre. La fira compta també amb una proposta per a professionals amb l'objectiu de facilitar
un espai de trobada entre editorials de tot el món per establir col·laboracions, la compravenda de drets de llibres i facilitar la internacionalització de les empreses editorials catalanes.
V. Així mateix, es considera que el Projecte és generador de "valor públic" en el sentit de que
addicionalment a l'impacte econòmic que genera per si mateix, també aporta valor en els
drets culturals, socials i ambientals i de vincle i retorn amb la ciutat, i per això participarà en
una prova pilot aportant informació sobre el desenvolupament del seu Projecte que podrà ser
utilitzat a nivell municipal per definir les característiques dels esdeveniments amb valor
públic.
VI. L' Ajuntament de Barcelona té regulada la utilització de convenis administratius com a
mitjà per articular la cooperació amb institucions i entitats a través de la "Normativa
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb
altres administracions públiques i institucions", aprovada per Decret d'Alcaldia de data 27
d'abril de 2011 i del Decret d'Alcaldia regulador del registre de convenis de data 28 de
desembre del 2015 (BOPB de 5 de gener de 2016).
En virtut del què s'ha exposat, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal
necessària per a obligar-se en representació de les respectives entitats, acorden subscriure el
present conveni de col·laboració que es regirà pels següents
PACTES:
Primer. OBJECTE
L'objecte d'aquest conveni és establir i regular la cooperació i foment, mitjançant
l'atorgament d'una subvenció directa de caràcter extraordinari per part de l'ICUB a
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CULTURA21, SCCL per al desenvolupament del projecte Literal, fira d'idees i llibres radicals,
que celebrarà la seva 8a edició entre els dies 19 i 22 de maig al recinte de la Fabra i Coats de
Barcelona. La singularitat d'aquesta fira radica en el fet que es tracta d'una fira dirigida al
públic en general, i de caràcter gratuït, que té per objectiu crear un espai de trobada directa
entre editorials, llibreries, autores i autors, lectores i lectors per compartir i discutir
col·lectivament el món on vivim i com transformar- lo. Enguany la fira es consolida com una
proposta de ciutat, que inclou un festival literari, un mercat del llibre, un espai professional i
una programació cultural i gastronòmica complementària.
Segon. REGULACIÓ JURÍDICA
El present conveni està regulat per les seves clàusules, per la Llei 22/1998 que aprova la
Carta Municipal de Barcelona, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic (els articles 47 a 53 com a legislació bàsica), per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, per la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per
la Normativa Reguladora dels Expedients d'Autorització de l'Atorgament de Convenis
Administratius aprovat per Decret d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011, per la Normativa General
Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Municipal en
data 17 de desembre de 2010, per la Llei 38/2003 General de Subvencions, pel Reglament
aprovat pel Reial Decret 887/2006, pel Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
(ROAS), per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i per la resta de normativa legal vigent aplicable. En cas, que encara
així, es plantegi algun dubte o llacuna s'acudirà als principis rectors de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Tercer. COMPROMISOS I APORTACIONS DE CULTURA21, SCCL
1. Desenvolupar el Projecte La Literal, Fira d'idees i llibres radicals, en els termes de la
documentació presentada i que integra l'expedient, que contempla les següents actuacions,
amb les corresponents activitats i/o resultats esperats:






L'organització i desenvolupament de la fira de llibres i idees radicals que per promoure la
trobada d'editorials, llibreries, autores i autors, i la participació del públic en general.
Organització de LITERAL PRO, amb l'objectiu de facilitar un espai de trobada entre
editorials de tot el món per establir col·laboracions i facilitar la internacionalització de els
editorials catalanes.
Augment del nombre de llibreries i editorials independents que participin a la fira en
aquesta edició.
Obertura de nous espais de la fira dins el recinte de la Fabra i Coats per a presentacions
de llibres, debats, i com a escenaris artístics.

2. Participar activament en la prova pilot impulsada per la Regidoria de Turisme i Indústries
Creatives i l'Institut de Cultura de Barcelona per definir les característiques dels
esdeveniments amb valor públic, aportant la informació sobre el projecte que li pugui ser
requerida. Entre d'altres, la beneficiària haurà de retornar emplenada l'enquesta que
s'adjunta com a Annex 1, fet que permetrà mesurar l'esdeveniment des de l'esmentada
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perspectiva, atenent a les diferents dimensions i indicadors definidors d'aquest valor que es
poden consultar de manera detallada a l'Annex 2 d'aquest conveni. El lliurament de
l'enquesta s'haurà de fer en un termini màxim d'un mes des de la data de finalització del
festival.
3. Facilitar a l'ICUB qualsevol altra informació que requereixi del Projecte, així com de les
seves activitats.
4. Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per assolir els objectius d'aquest
conveni, realitzar-ne el seguiment i vetllar pel compliment dels acords i actuacions
establertes.
5. Introduir, en tot moment, la perspectiva de gènere sense reproduir els estereotips i rols
sexistes en la contractació de serveis i persones així com en l'exercici de les seves activitats.
6. Fer ús d'un llenguatge no sexista i inclusiu en tota la documentació, publicació i materials
necessaris i vetllar perquè el material publicitari no incideixi en estereotips de gènere
degradants i/o nocius per la salut.
7. Incorporar en el desenvolupament del Projecte, tant en els continguts com en la
metodologia, elements que vetllin per a la igualtat d'oportunitats i de resultats entre homes i
dones i la no discriminació de gènere.
8. Participar en aquells projectes, comissions, trobades i grups de treball que li sol·liciti
l'Ajuntament de Barcelona en matèria relacionada amb l'objecte del present conveni.
9. Fer difusió de les actuacions que porta a terme l'ICUB i fer-lo partícip en aquells actes
públics d'especial rellevància en matèries relacionades amb l'objecte del conveni.
10. Fer constar en tot aquell material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que s'elabori per les
accions recollides en aquest conveni, la col·laboració de l'ICUB i el seu logotip, d'acord amb la
normativa municipal d'imatge corporativa, que haurà de lliurar juntament amb la justificació
dels fons rebuts.
Quart. COMPROMISOS I APORTACIONS DE L'ICUB
L'ICUB, atès l'interès públic del projecte es compromet a fer una aportació en concepte de
subvenció extraordinària de vint mil euros (20.000€) amb càrrec amb càrrec a la partida
1621/48099/33011 de l'Estat de previsió d'ingressos i despeses de l'ICUB de l'any 2022.
L'import total de la subvenció per la quantitat de 20.000€ equival a un percentatge del
17,59% de l'import total del Projecte per valor de 113.660€.
El Projecte subvencionat integra totes les accions i actuacions previstes en el pressupost
presentat i, per tant, la subvenció atorgada haurà de destinar-se únicament a cobrir aquestes
despeses. La quantia de la subvenció atorgada, en concurrència amb la d'altres entitats que
puguin donar suport mitjançant subvencions al Projecte, no podrà ser en cap cas d'un import
superior al cost total del mateix.
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L'import de la subvenció s'abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la
justificació, com a pagament a compte o anticipat, per a dur a terme les actuacions inherents
al Projecte.
Atesa l'absència de risc, l'ICUB no considera necessària la constitució de garantia respecte al
pagament anticipat.
Cinquè. JUSTIFICACIÓ
El termini de presentació d'aquesta justificació és d'un màxim de tres (3) mesos a comptar
des de la data de finalització del Projecte subvencionat.
Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció, i d'acord amb
allò previst a l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, a
l'article 75 del Reglament corresponent i a l'article 10è.3 de la Normativa General reguladora
de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat es compromet a presentar un
compte justificatiu simplificat que constarà de:
1) Una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
2) Una memòria econòmica que inclourà una relació classificada de les despeses i una relació
d'ingressos i subvencions que hagin finançat el projecte.
Posteriorment, un cop presentat el compte justificatiu simplificat, l'ICUB requerirà a l'entitat
justificants de despesa que hauran de ser factures o documents de valor probatori equivalent,
seleccionats per les tècniques de mostreig que es considerin oportunes, com a mínim, per un
import equivalent a la totalitat de l'import de la subvenció, siguin o no aquests justificants els
imputats per l'entitat a la subvenció municipal.
Juntament amb la documentació justificativa expressada, s'haurà d'aportar la documentació
(publicacions, fullets, anuncis, correus...) i una declaració del beneficiari acreditativa de
l'acompliment de l'apartat 10 del pacte 3er.
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).
El termini de presentació d'aquesta justificació és de tres mesos a comptar des de la data de
finalització de l'activitat.
Així mateix, l'ICUB tenen la facultat de comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que
estimi oportuns, la realització efectiva de la totalitat del projecte i les seves activitats, així
com l'execució de la totalitat del pressupost i el compliment amb el destí de les quantitats
atorgades en relació amb les seves finalitats; per això l'ICUB hauran de tenir en tot moment
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el lliure accés a la comptabilitat de l'entitat, i aquesta haurà d'aportar tota la informació que
els sigui requerida.
Conforme al que disposa l'article 31 de la Llei General de Subvencions, l'entitat haurà
d'adjuntar a la memòria econòmica l'acreditació d'un mínim de 3 pressupostos de diferents
proveïdors (amb caràcter previ a la contractació o compromís per la presentació del servei o
lliurament del bé) per a les despeses subvencionades per l'ICUB que superin la quantitat de
15.000,00 euros (o 40.000,00 euros en cas d'execució d'obres), així com una memòria de
justificació de l'elecció realitzada en el cas que no sigui la proposició més avantatjosa
econòmicament, exceptuant que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la
subvenció.
Caldrà, en tot cas, donar compliment a l'article 10 de la Normativa general reguladora de les
subvencions municipals en relació a la forma i estructura de la justificació.
La manca de justificació o la justificació incompleta podran comportar l'anul·lació total o
parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes en la normativa general
aplicable.
La justificació es refereix a les despeses relatives a la globalitat del Projecte.
S'acceptaran justificants de despeses realitzades per a l'execució del Projecte encara que
siguin anteriors a l'atorgament de la subvenció, des del dia 1 de gener de 2022 i sempre
dintre de l'exercici pressupostari corresponent. En el cas de tiquets, no podran superar el
10% de l'import atorgat i amb el límit de 3.000 € per exercici.
Sisè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Amb la finalitat de fer seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de la relació de
col·laboració, decidir, si s'escau, sobre les noves iniciatives a impulsar, resoldre les
incidències que puguin produir-se i realitzar les funcions de control previstes en l'article 10.6
de la Normativa general reguladora de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, les
parts constituiran una Comissió de Seguiment i decidiran els representants de cada part.
La Comissió de Seguiment estarà integrada pels següents representants:
- Per part de l'Institut de Cultura de Barcelona: Daniel Granados Ginés, o persona en la que
delegui
- Per part de la beneficiària: Laura Arau, o persona en qui delegui
Els representants d'ambdues parts es podran acompanyar de les persones de la seva
organització que considerin convenients. Es reunirà amb la periodicitat que decideixin les
parts i s'aixecarà acta de cadascuna de les seves reunions.
Amb independència de la constitució de la Comissió de Seguiment, la beneficiària presentarà
regularment a l'ICUB els informes de seguiment suficients per poder valorar el
desenvolupament de cada una de les accions, que hauran d'incloure, si és el cas, dades de
participació i valoració de les accions.
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En el cas que les noves iniciatives comportessin una alteració dels termes de la subvenció
atorgada, aquesta caldria que fos aprovada, oportunament i formal, per part de l'òrgan
competent.
En qualsevol cas, l'ICUB tindrà les potestats de control previstes en l'article 10 de la
Normativa General Reguladora de les Subvencions municipals.
Setè. VIGÈNCIA
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el dia 31 de desembre
de 2022 i abastarà en el seu àmbit tota la col·laboració entre les parts des de l'inici del
Projecte, a efectes de despeses imputables en els termes indicats al pacte Cinquè.
Vuitè. CAUSES D'EXTINCIÓ I EFECTES DE L'INCOMPLIMENT
Aquest conveni s'extingirà si es produeix alguna de les causes següents:
-

Compliment del seu objectiu, si aquest fet es produeix amb anterioritat a la data en que
finalitza la seva vigència.
Transcurs del termini de vigència.
Acord unànime de les parts signants.
Resolució judicial que en declari la nul·litat.
Incompliment de la normativa reguladora de les subvencions.
Qualsevol altra causa prevista a la normativa.

En cas d'incompliment per alguna de les parts de les obligacions i els compromisos assumits,
l'altra part podrà requerir perquè els compleixi en un termini determinat, que no podrà
superar la data de vigència del conveni. Si transcorregut el termini atorgat persistís
l'incompliment, s'entendrà resolt el conveni amb la notificació d'aquestes circumstàncies a
l'altra part.
La beneficiària coneix i accepta que la no realització de les activitats objecte d'aquest conveni
dins del seu termini de vigència o la modificació no autoritzada del Projecte en les termes
aprovats, l'obliguen al reintegrament de les subvencions rebudes més els corresponents
interessos, independentment de les sancions que corresponguin d'acord amb allò previst a
l'article 13è. de la Normativa Reguladora de les Subvencions Municipals, els articles 36 i 37
de la Llei 38/2003, General de Subvencions i l'article 21 i següents del seu Reglament.
L'extinció del conveni comportarà les conseqüències que per a cada cas concret prevegi la
normativa vigent d'aplicació.
Novè. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts es comprometen al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i normativa de
desenvolupament, i decret de desplegament, així com al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
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Si es preveu que el compliment del conveni pugui comportar en algun moment un tractament
de dades de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat municipal, la beneficiària es
compromet a fer aquell tractament d'acord amb les instruccions específiques de l'Ajuntament
i s'obliga a no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista en el propi
conveni, ni comunicar-les a altres persones, ni tan sols per conservar-les. Una vegada
complerta l'activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades per compte de
l'Ajuntament hauran de ser destruïdes o retornades a aquest, d'acord amb les instruccions de
les persones tècniques municipals. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, la
beneficiària en serà responsable, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
Les parts s'obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal i dels
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l'objecte del conveni,
excepte en els supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i del compliment per part de
l'Ajuntament o de la beneficiària del deure de facilitar informació als organismes públics de
control i fiscalització previstes per la legislació i d'acord amb la corresponent normativa
aplicable.
Desè. ADDENDES
Qualsevol modificació que alteri les obligacions establertes en aquest conveni s'haurà de fer
amb el consentiment d'ambdues parts i per escrit, mitjançant el corresponent annex o
addenda de modificació.
L'aprovació de les modificacions haurà de seguir el mateix procediment seguit per a
l'aprovació del conveni.
Onzè. LLEI DE TRANSPARÈNCIA. INFORMACIÓ DE PUBLICACIÓ
L'Ajuntament de Barcelona informa a la beneficiària, que es dóna per informada, 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, les dades relatives al present conveni seran publicades en
el web municipal.
La beneficiària es compromet a donar compliment a la declaració de transparència prevista en
l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració en
els termes de la informació facilitada amb anterioritat a l'aprovació de l'atorgament de la
subvenció.
Dotzè. JURISDICCIÓ COMPETENT
L'Ajuntament de Barcelona tindrà la facultat de resoldre les diferències que puguin sorgir en
l'execució i la interpretació d'aquest conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si
s'escau, a la via judicial.
En el seu cas, per a les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, compliment i
efectes del present conveni hauran de tractar de solucionar-se en el si de la Comissió de
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Seguiment i, en cas contrari, seran competents els Tribunals de la Jurisdicció contenciosa
administrativa de la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a la signatura del present conveni, es farà de manera telemàtica de conformitat
amb el que es preveu a la Llei 39/2015 i 40/2015, i la data d'efectes serà la de l'última
signatura.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present document i a un únic efecte.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 21
de juny de 2022.
Sra. Laura Arau Crusellas, presidenta de Cultura21, SCCL.
Im. Sr. Jordi Martí i Grau, president de l'Institut de Cultura de Barcelona.
Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada de l'Institut de Cultura de Barcelona.
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