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CONVENI ENTRE LA GERÈNCIA DE L’ARQUITECTE EN CAP DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL 

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) PER LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL 

D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 2022 

 

 

Barcelona, en la data de signatura d’aquest conveni,  

 

 

REUNITS 
 
 
D'una part, el Sr. Xavier Matilla Ayala, Gerent Arquitecte en Cap, en representació de l’Ajuntament de Barcelona 
(en endavant Ajuntament), facultat per aquest acte per acord de la Comissió de Govern de data 7 d’abril de 2022. 
Actua assistit en aquest acte per la Sra. Sílvia Ruiz de Valdivia Martin, Secretària delegada de la Gerència de 
l’Arquitecte en Cap, en virtut de la delegació efectuada pel Secretari general en data 16 de desembre de 2021, 
en exercici de les funcions de fedatària pública i assessorament jurídic de la corporació. 

 

D'una altra, la Sra. Sònia Oliveras Buenvarón, Directora General del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
facultada per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord de la Junta de Govern de delegació de funcions 
de data 23 de gener de 2018 (d’ara endavant COAC), amb seu a la plaça Nova número 5, 08002, de Barcelona i 
CIF Núm. Q-0875010-A. 
  
 

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent recíprocament 

la capacitat legal necessària per subscriure aquest document 

 

 

MANIFESTEN 
 

 

I. Que l'Ajuntament de Barcelona en virtut de la legislació general de regim local i del seu règim 

especial, de conformitat amb l’article 3 de la LIei 1/2006, de 13  de març, per la qual es regula el 

règim especial del municipi de Barcelona.  («BOE» 62, de 14-3-2006) pot promoure tota classe 

d'activitats o serveis d'interès general per als ciutadans o ciutadanes del seu municipi i 

desenvolupar activitats complementaries de les pròpies amb d'altres administracions.  

 

II. Que la ciutat de Barcelona reconeix el paper de l’arquitectura i el valor de l’arquitectura urbana com 

a factor de qualitat de vida i el sentit de pertinència, com a part  fonamental del dret de la ciutadania 

a un entorn urbà de qualitat on poder desenvolupar el seu projecte vital i desitja, simultàniament, 

valorar la tasca realitzada per les institucions, les i els professionals, entitats i ciutadania, que han 

fet de Barcelona una ciutat reconeguda per la seva arquitectura i qualitat urbana. 

 

III. Que la planificació urbana, l’arquitectura i el patrimoni són instruments imprescindibles per al 

desenvolupament social, econòmic i innovador que s’ha d’afrontar des de las ciutats, i per aquest 

motiu, Barcelona pot i vol jugar un paper en el debat i el disseny de les polítiques urbanes i 

arquitectòniques del present i del futur de les ciutats del món. 

 

IV. Que el 28 de juliol del 2021 l’Assemblea General de la Unió Internacional d’Arquitec tes (d’ara 

endavant UIA) va aprovar a candidatura presentada pel Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 

(en endavant, COAC) amb el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (en endavant 

CSCAE), el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona  per 

acollir a l’any 2026 el Congrés Mundial d’Arquitectura de la UIA i la designació de la ciutat de 

Barcelona coma Capital de l’Arquitectura 2026. 

 

V. Que l’Any Mundial de l’Arquitectura és un esdeveniment de nova creació que s’havia de celebrar 

per primer cop a la ciutat de Rio de Janeiro l’any 2020 i va quedar posposat al 2021 degut a la 

pandèmia del COVID 19. Aquesta capitalitat constitueix una gran oportunitat per a donar forma a 

un esdeveniment nou, de repercussió internacional, amb la subsegüent promoció per la ciutat, i pot 

representar un espai de discussió  que derivi en propostes de millora de la qualitat urbana de la  

ciutat que reverteixi en la qualitat de vida dels seus ciutadans. 

 

VI. Que els objectius que Barcelona es proposa assolir amb la doble designació són els següents: 
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 Reforçar el posicionament de la ciutat de Barcelona en els sectors estratègics de 

l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge a nivell internacional.  

 Reflexionar i intercanviar experiències pel que fa a models d’urbanisme i arquitectura com a 

eines de desenvolupament social i qualitat de vida i del paper de les ciutats com a motors 

d’aquesta transformació. 

 Fomentar la creativitat, l’esperit crític i el coneixement de la ciutadania en el àmbits de 

l’arquitectura urbana i la intervenció en la ciutat, amb caràcter internacional, contribuint a la 

implicació social en la transformació de la ciutat, el medi ambient urbà i en la millora de l’àmbit 

domèstic. 

 

VII. Que es considera que per poder treure el màxim avantatge d’aquesta capitalitat mundial, cal que la 

ciutat comenci a treballar en el foment d’una aproximació transversal a l’arquitectura i l’urbanisme i 

fer que s’entenguin com una altra vessant de la cultura, ja que l’aproximació de la disciplina a la 

ciutadania permetrà la màxima participació social en els processos de transformació sobre els que 

es reflexioni o proposin i alhora, preparar la ciutat i ciutadania cap a la Capitalitat de l’Arquitectura 

el 2026. 

 

VIII. Que en aquest context, ambdues institucions desitgen establir un marc de col·laboració per a 

l’organització del Festival d'Arquitectura de Barcelona 2022 amb l’objectiu d’ impulsar el debat i 

reflexió sobre l’Arquitectura de forma més àmplia, mitjançant la inclusió de nous formats d’activitats 

i/o intervencions sobre l’espai públic, que permetin aproximar la disciplina arquitectònica a la 

ciutadania i obrir la reflexió i el debat respecte les noves possibilitats i els nous reptes socials, 

ambientals, culturals, econòmics que s’obren a partir dels processos de transformació urbana. 

 

IX. Que el COAC és la institució de referència en el marc de l'arquitectura a Barcelona, i disposa d'una 

històrica trajectòria i coneixement en el foment dels valors de l'arquitectura i específicament en 

l'organització d'esdeveniments públics vinculats a la difusió i coneixement de l'arquitectura. 

Altrament, com a representat dels professionals arquitectes catalans està plenament compromès a 

donar forma i treballar activament per a aconseguir que el Festival de l’Arquitectura prengui la 

forma i format per a que conformi un pas de la ciutat de Barcelona com a de la capitalitat mundial 

de l'arquitectura. 

 

X. Que I'Ajuntament de Barcelona té regulada la utilització de convenis administratius com a mitjà per 

articular la cooperació amb entitats a través de la "Normativa reguladora deis expedients 

d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions  públiques  i 

institucions", aprovada  pel decret  de I'Alcaldia 27 d'abril de 2011. 

 

Mitjançant aquest conveni s'atorga una subvenció directa de caràcter excepcional, d'acord amb el que 

estableix l'article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Amb aquesta finalitat, acorden subscriure el present conveni de col·laboració que es regirà pels següents  
 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és la instrumentalització de l’atorgament d’una subvenció per part de l’Ajuntament de 

Barcelona al COAC per la realització del Festival d’Arquitectura de Barcelona 2022. 

 

Els objectius que es pretén assolir amb la realització d’aquest Festival són: 
 

 Fomentar una aproximació transversal a l’arquitectura i l’urbanisme. 

 Comunicar, entusiasmar i relacionar-se amb la ciutadania i el públic especialitzat a nivell local i 

internacional a través de noves mirades i maneres que permetin entendre millor la ciutat i el paper que 

el disseny i l’arquitectura juguen en la construcció de les nostres vides col•lectives. 

 Fomentar la creativitat, l’esperit crític i el coneixement de la ciutadania en els àmbits de l’arquitectura 

urbana i la intervenció en la ciutat. 

 Contribuir a la implicació social en la transformació de la ciutat, el medi ambient urbà i en la millora de la 

vida quotidiana. 
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Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
Les activitats a desenvolupar en el marc del present conveni són les que es detallen en el projecte annex, d'entre 
les que es destaquen les següents:  
 

 Àmbit 01. Innovació: Barcelona com a laboratori d’intervenció en l’espai públic. 
 
Quatre instal·lacions efímeres: instal·lacions temporals en espais públics de la ciutat mitjançant les 
quals s’obri una confrontació dialèctica entre conceptes que avui dia defineixen la complexitat de la 
ciutat en transició cap a un nou paradigma. 
 
Coordinació amb escoles: aquesta intervenció de l’espai públic es farà extensible als centres 
d’ensenyament superior on s’investiga sobre aquestes qüestions per tal d’implicar a professorat i 
alumnat en el procés obert de discussió sobre els futurs de la ciutat. 
 
Música i arts escèniques: el Festival serà un espai de celebració a través de múltiples intervencions 
artístiques, que serviran com a palanca per a la reflexió sobre la nostra relació amb la ciutat, ja sigui 
pels espais en els quals es facin les actuacions com pel tipus d’obra. 
 
Activitats organitzades per entitats: en el marc del festival es sumaran les activitats que es realitzaven 
dins de la setmana de l’arquitectura. Es farà una crida a les entitats de la ciutat relacionades amb 
l’arquitectura per a que realitzin activitats arreu de la ciutat, tot demanant que aquestes estiguin 
relacionades amb el marc temàtic del festival. 
 

 Àmbit 02. Pensament: Barcelona com a laboratori d’idees 
 
Habilitar espais per a la transmissió de coneixement a través de conferències, taules rodones, grups de 
lectura i de debat. L’objectiu és donar a conèixer noves perspectives teòriques sobre el futur de les 
ciutats tot combinant la mirada internacional - amb convidats de renom que estiguin a l’avantguarda de 
les noves línies d’investigació en arquitectura, urbanisme i disseny - amb la mirada local, arrelada al 
territori, que pugui ajudar a emmarcar aquestes noves aportacions a les necessitats concretes de la 
ciutat de Barcelona. 
 

 Àmbit 03. Internacional: Barcelona com a punt de trobada 
 
Ciutat convidada: Amb la mirada posada a la capitalitat mundial de l’any 2026, el Festival serà un espai 
pel diàleg amb altres ciutats i institucions amb l’objectiu d’intercanviar experiències, projectes i horitzons. 
Copenhaguen, ciutat capital mundial de l’arquitectura el 2023, ha confirmat com a ciutat convidada 
d’aquest primer festival. 
 
Trobades institucionals i professionals: el Festival serà també una oportunitat per realitzar trobades 
bilaterals entre institucions de diferents ciutats i països, així com entre professionals dels diversos 
sectors implicats en el Festival  

 
 
Tercer.- El COAC es compromet a: 

 

 Complir allò acordat en el conveni establert amb I' Ajuntament de Barcelona i desenvolupar el projecte 

en els seus propis termes. 

 Facilitar a I' Ajuntament de Barcelona tota la informació que requereixi de les activitats ordinàries de 

l'entitat en el marc de l’organització del Festival. 

 Participar en aquelles comissions, trobades, grups de treball i/o activitats que en matèria de continguts, 

siguin necessàries per a la definició, seguiment i organització del Festival. 

 Fer difusió, dintre de les seves possibilitats, de les actuacions que es porti a terme en matèria objecte 

del Conveni. 

 Fer partícip a I' Ajuntament de Barcelona en aquells actes públics d'especial rellevància per a l’Àrea 

d’Ecologia Urbana, que es desenvolupin a la ciutat de Barcelona relacionats amb l’objecte del Conveni. 

 Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "en conveni amb I'Ajuntament de Barcelona", 

d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de I' Ajuntament de Barcelona. 

 Donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern en els termes en que li sigui aplicable. 
 
 
Quart.- L'Ajuntament de Barcelona es compromet a: 

 

 Atorgar la subvenció objecte del present conveni. 

 Vetllar per a l'acompliment d' allò acordat en aquest conveni. 

 Lliurar a l'entitat tota aquella informació que pugui facilitar pel desenvolupament de les seves activitats 
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contemplades en el conveni. 

 Fer difusió, mitjançant els instruments i els canals comunicatius que disposa I' Ajuntament de Barcelona 

en matèria de les activitats que es realitzin en el marc del present conveni. 

 Participar com a ponents i/o participants en l'organització de conferències, taules rodones, grups de 

lectura i de debat que es realitzin en el marc del festival. 

 Facilitar l'accés a espais o conjunts patrimonials que siguin representatius en funció de la temàtica 

establerta per cadascuna de les accions que se celebrin en el marc del festival. 

 
 
Cinquè.- L'import total del projecte és de 854.000,00 euros. L'Ajuntament de Barcelona aportarà la quantitat 

de 752.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/0505/48808/15221 del pressupost de la Gerència 

de l’Arquitecte en Cap de l’exercici 2022, en concepte de subvenció, amb la finalitat de donar suport 

específicament a la realització del Festival d’Arquitectura de Barcelona, ajudant a sufragar les despeses de les 

activitats de conformitat amb el pressupost expressat en el pacte quart. 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. 

 

L'aportació de I‘Ajuntament de Barcelona de 752.000,00 euros representa el 88% de la totalitat del cost del 

projecte. 

 

El projecte que és objecte de subvenció contempla totes les accions i/o activitats integrades en el pressupost. 

En conseqüència, la subvenció atorgada per I' Ajuntament haurà de ser destinada a les despeses imputables 

al projecte presentat i conforme el pressupost presentat. 

 

 

Sisè.- El COAC podrà subcontractar amb tercers l’execució de l’activitat objecte de la subvenció, fins a un 

percentatge del 90%, sempre de conformitat amb l’establert en l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, 

 

 
Setè.- El COAC és subjecte al règim de requisits, obligacions i forma de justificació prevista a la Normativa 

General reguladora de les Subvencions a atorgar per l'Ajuntament de Barcelona (BOP de 4 de gener de 2011), 

en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals, ROAS Decret  179/1995 de 13 de juny; en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el seu Reglament aprovat pel Reial Decret 

887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que resulti  d'aplicació, i accepta la subvenció atorgada  per I' Ajuntament 

de Barcelona, en les condicions  fixades en aquest conveni, mitjançant la formalització del mateix.  

 

El COAC coneix i accepta que la no realització del projecte objecte d'aquest conveni, o la modificació no 

autoritzada del mateix, l'obliguen al reintegrament de les subvencions rebudes, més els corresponents 

interessos, independentment de les sancions que corresponguin, segons disposa l'art. 13e de la Normativa 

General Reguladora de les Subvencions Municipals  aprovada per I' Ajuntament de Barcelona i els articles 37 i 

següents de la Llei General de Subvencions. 

 

 

Vuitè.- Per tal de justificar que s’ha realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció, l’entitat es compromet a  
presentar un compte justificatiu d’acord amb allò previst a l’article 30 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, 

General de Subvencions, a l’article 74.1 del Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i 
a l’article 10è.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Juntament amb la documentació justificativa expressada, s’haurà d’aportar la documentació (publicacions 

fulletons, díptic, anuncis, correus) i una declaració del beneficiari acreditativa de l’acompliment dels 

compromisos indicats en l’apartat tercer. 

 

Aquesta justificació es farà d’acord amb els models i la guia que es facilitaran per part de l’AJUNTAMENT.  

 
L’AJUNTAMENT 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’Ajuntament podrà sol·licitar en 

qualsevol moment i pels mitjans que estimi oportuns, els justificants de despesa (factures o documents de valor 

probatori equivalent) del compte justificatiu presentat així com altra documentació que es consideri oportuna 

per comprovar la realització efectiva de la totalitat del projecte i les seves activitat. El perceptor de la subvenció 

haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres comptables).  
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Novè.- Les parts i els seus treballadors s'obliguen a guardar reserva respecte a les dades o antecedents que 

estiguin relacionats amb l'objecte del conveni. Resten obligats al secret professional pel que fa a les dades de 

caràcter personal a les quals puguin tenir accés en ocasió del compliment del conveni, obligació que subsisteix 

fins i tot un cop el conveni s'hagi extingit. També s'obliguen al compliment estricte de la Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del 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 o normativa que la substitueixi. 

 
 
Desè.- La Comissió Executiva que es creï per a l’organització del Festival serà l’espai encarregat del seguiment 

el conveni. Estarà formada pels següents components: 

 

 Per part de I' Ajuntament de Barcelona: 

 

La Segona Tinenta d’Alcaldia, Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, o persona en qui delegui 

El Gerent Arquitecte en Cap, Sr. Xavier Matilla Ayala, o persona en qui delegui. 

 

 Per part del COAC 

 

La Degana del COAC, Sra. Assumpció Puig i Hors, o persona en qui delegui. 
La Directora General del COAC, Sra. Sònia Oliveras Buenvarón, o persona en qui delegui 
 

Aquesta Comissió, que es reunirà com a mínim un cop al mes durant la vigència del present conveni i 

celebrarà les reunions extraordinàries que es creguin convenients a sol·licitud de qualsevol de les parts, 

tindrà com a principals funcions: 

 

 Fer el seguiment i l’avaluació dels acords del present conveni. 

 Valorar el desenvolupament del projecte subvencionat. 

 

S’aixecarà acta de cada sessió, que s’incorporarà a l’expedient. 

 

Ambdues parts, de mutu acord, poden convidar altres persones representatives a participar de la Comissió 

Executiva quan ho considerin necessari. 

 

 

Onzè.- Està previst que el festival es celebri entre el 5 i el 15 de maig del 2022. Aquest conveni serà vigent des 

de la seva formalització fins al 31 de desembre de 2022. 

 

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, la qual 

s’haurà  d'ajustar al que estableix a la Llei General de Subvencions i el seu reglament, a la Llei 39/2015, d'1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 39/2015 i a la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Dotzè.- El present conveni s’extingirà per alguna de les causes següents: 

 

 Transcurs del termini previst o execució de l'objecte. 

 Per mutu acord de les parts manifestat per escrit. Per incompliment deis acords que s'hi estableixen. 

 Per  la denúncia d'una de les parts feta  amb un  mínim de tres mesos d'antelació, sense perjudici de 

finalitzar els encàrrecs iniciats. 

 Per les causes generals establertes en la legislació vigent. 

 

Qualsevol incompliment de les estipulacions d'aquest conveni permetrà a la part perjudicada optar per exigir-

ne l'acompliment o la resolució. 

 

 

Tretzè.- La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa 

d’aplicació, i concretament  per la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, el seu Reglament 

aprovat pel Reial Decret  887/2006,  de 21 de juliol i de la Normativa General reguladora de les Subvencions de 

l’Ajuntament de Barcelona així com pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya. 
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Catorzè-.- Seran competents per resoldre les qüestions que puguin sorgir de la interpretació, compliment i 

efectes del present conveni els Tribunals de la Jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de 

Barcelona. 

 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document per mitjans electrònics, sense perjudici que, a 

tots els efectes conferits a la data i lloc de signatura d’aquest, s’estarà a les que figuren a l’encapçalament. 

 

 

Per l'Ajuntament de Barcelona Per Fundació Privada ELISAVA Escola Universitària 

 

 

 

 

  

Sr. Xavier Matilla Ayala 

Arquitecte en Cap 

Pel COAC 

 

 

 

 

 

Sra. Sònia Oliveras Buenvarón 

Directora General 

 

 
 
 
 
 
 
Sílvia Ruiz de Valdivia Martin 
Secretària delegada de la Gerència 
de l’Arquitecte en Cap 
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