
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I

coMERCTALS TURÍsrcs -BARCELoNA
PLA D'Acruncró 2o1s

EL CONSORCT DE COMERQ,
L'Assocrncró urutó D'Erxos
OBERTA PER AL SUPORT AL

A Barcelona, 31 d'agost de 2015

REUNITS

D'una banda, el Sr. Josep Maria Recasens, director general de Comerq, actuant en
aquest acte en la seva qualitat de director del Consorci de Comerq, Artesania i

Moda de Catalunya, en nom i representació d'aquest Consorci, d'acord amb les
funcions que li atribueixen l'article 17.2 d) i k) dels Estatuts del Consorci de
Comerg, Artesania i Moda de Catalunya, aprovats pel Acord Govern 143/2009, de
15 de setembre, amb domicili social a Barcelona, al carrer Puig iXoriguer, 1'1,

08004 Barcelona, i amb els límits establerts pel Consell General del CCAM de data
5 de marq de 2015.

'una altra, el Sr. Gabriel Jené Llabres, president de I'Associació Unió d'Eixos
cials Turístics - Barcelona Oberta (d'ara endavant, Barcelona Oberta) que

tua en nom i representació d'aquesta entitat, en virtut del nomenament de la
Directiva de data 10 de desembre de 2014.

-Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per a atorgar aquest
Hocument i

., MANIFESTEN

Que el.. Consorci de Comerg, Artesania i Moda de Catalunya (d'ara endavant,
CCAM),'entitat vinculada al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, té com a objectiu la promoció dels sectors del comerq, de la moda i

de l'artesania per tal de promoure'n el desenvolupament i la modernització,
I'impuls de les accions de foment i desenvolupament del comerg i els serveis a
Catalunya i el desenvolupament de les funcions següents:

- Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel que
fa referéncia a la promoció comercial.
- lmpulsar actuacions de millora per als diferents col'lectius de
orientades al creixement de les empreses que els integren.
- Fomentar la modernització i I'adaptació a l'entorn actual del
contribuint a la millora de la seva competitivitat.
- Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la
professionalització de I'activitat comercial i de serveis.
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- lmpulsar actuacions en matéria d'imatge, divulgació i comunicació del sector
comercial catalá.

El Consorci de Comerq, Artesania i Moda de Catalunya vol impulsar la promoció
del model de comerg de proximitat catalá i, en concret, está interessat a fomentar
els diferents actors que representen el sector al país.

Que Barcelona Oberta és una entitat que ha nascut amb I'objectiu de posicionar la
ciutat de Barcelona com a ciutat de compres de referéncia, aconseguir l'equilibri
entre els eixos comercials turístics i els eixos de proximitat de les trames urbanes
de tota la ciutat, consensuar uns horaris comercials adients per afavorir les
compres internes i externes i treballar per implantar una gestió professionalilzada
dels eixos basada en les organitzacions anomenades BlDs (Busrness lmprovement
Districts) operatives a diversos paÍsos.

Vist que les línies d'actuació desenvolupades per les dues entitats tenen objectius
comuns i que es poden enriquir mútuament, les parts acorden subscriure el
present conveni de col'laboració que subjecten als següents

PACTES

Primer.- El CCAM col.laborará en el desenvolupament del pla d'actuacions per al
2015 presentat per BARCELONA OBERTA. L'aportació máxima del CCAM será de
dotze mil cinc-cents euros (12.500,00 €), amb el límit máxim del 50% de les
actuacions incentivables degudament justificades. Les accions subvencionables
són les següents:

Elaboració del web Barcelona Oberta i estratégia de xarxes socials 9.200,00 €
Jornada Microempresa i trobades Obertes per compartir experiéncies 8.050,00 €
Pla de Comunicació i captació de recursos i creació de marca

TOTAL

4.600,00 €

21.850,00 €
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.- Les aportacions del CCAM aniran a cárrec de la partida "Convenis amb
stitucions sense ánim de lucre" del seu pressupost de l'any 2015, corresponent a
partida pressupostária D1482.0001/641 .

La realització d'aquest conveni se sotmet a la condició de crédit suficient i adequat
per atendre les obligacions pactades en aquest punt en l'exercici 2015 i resta

a les restriccions pressupostáries que es puguin produir per tal de no
ar els objectius d'estabilitat pressupostária

Quart.- Durant la vigéncia temporal d'aquest conveni, les parts poden convenir
col'laborar en d'altres actuacions no previstes en el present conveni. En aquest
supósit, es procedirá a reassignar les aportacions económiques a cada actuació,
sense que en cap cas es pugui ultrapassar la quantitat de 12.500,00 € (dotze mil



cinc-cents euros), Tota modificació haurá de quedar detallada en una addenda al
present document, que signaran les parts.

Cinqué.- El CCAM pagará a BARCELONA OBERTA les quantitats estipulades
contra la presentació de la següent documentaciÓ:

- Memória detallada de les accions de BARCELONA OBERTA en referéncia a les

activitats su bvencionades.

- Duplicats originals o cópies compulsades de les factures i dels rebuts o
justificants de pagament dels proveidors externs a BARCELONA OBERTA, en el

seu cas, que justifiquin les despeses generades per les activitats.

- De conformitat amb l'article 15.2 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, han d'aportar la

informació relativa a les retribucions de llurs órgans de direcció o administració a

l'efecte de fer-les públiques.

La presentació de la documentació es realitzará al llarg de la vigéncia temporal del
conveni, amb data límit 31 de marq de 2016.

La manca de justificació de la inversió dins els terminis establerts i/o I'incompliment
de les condicions fixades en el present conveni, comportará la reducció
proporcional de l'ajut a l'incompliment detectat i, fins i tot, pot comportar la
revocació de l'acord de concessió, previs als trámits corresponents.

També haurá de subministrar la informació que, a efectes de control, pugui
requerir-li el Consorci de Comerq, Artesania i Moda de Catalunya, la lntervenció
General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres órgans competents
en matéria de fiscalització.

Sisé.- En cap supósit, l'aportació económica del CCAM a BARCELONA OBERTA
no podrá superar els ingressos per quotes de socis, fet que caldrá justificar
juntament amb la presentació de la documentació detallada al pacte cinqué.

Seté.- Barcelona Oberta es compromet a vetllar pel compliment de la llei
de 7 de gener, de política lingüística, per part dels seus associats, així
declarar les subvencions que per als mateixos conceptes hagi rebut

1/1998,
com a

d'altres
ministracions.

ité.- Es fixa el termini de vigéncia d'aquest conveni fins al 31 de desembre de
15, sens perjudici que sigui aplicable a totes les activitats iniciades abans de la

atura, que siguin objecte d'aquest conveni i que es desenvolupin durant l'any
15.

El present conveni es regirá per les cláusules precedents, per les
sposicions del Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el

refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i les demés disposicions
li siguin d'aplicació.

DesS.- El present conveni s'extingirá per la finalització del termini de vigéncia
establert al pacte vuité, per acord exprés ambdues parts manifestat per escrit amb
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anterioritat a I'esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per
qualsevol de les parts, basada en I'incompliment de l'altra part.

Onzé.- Atesa la naturalesa del conveni, les qüestions litigioses que puguin sorgiren Ia seva interpretació i compliment seran del coneixément i compáéncia de
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

En prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, les parts signen dos
exemplars d'aquest conveni a un sol efecte, en el lloc i dia asse"nyalats a
I'encapqalament.

r
GabrielJené
President de Barcelona Oberta


