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ANNEX AL CONVENI SIGNAT EN DATA 26 D’OCTUBRE DE 2020  
DE LA GERÈNCIA DE L’ÀREA D’ECONOMIA, RECURSOS I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
A BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA., RELATIU A LES 

TASQUES D’ENCAIX TERRITORIAL I URBÀ 
DE LA NOVA AGENDA ECONÒMICA PER A BARCELONA 

 
En la clàusula tercera del present conveni s’afegeix el següent redactat: 
 
Que Barcelona acollirà enguany el 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de 
Milà, el primer tractat internacional de ciutats en matèria d'alimentació, que posa en relleu el 
paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles. I que 
d’aquesta manera la ciutat es converteix en Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, any 
en què es desenvoluparan més de noranta projectes i polítiques de foment de l'alimentació 
sostenible i una programació que s'estendrà des de principis d'any fins a desembre. 
 
Que tots aquests projectes i polítiques relacionats amb l’esdeveniment de la Capitalitat 
alimentaria s’emmarquen políticament dins de la Primera Tinença d’Alcaldia a través del 
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentaria, i dins de 
l’estructura executiva de la Gerència de Àrea de Economia, Recursos i Promoció Econòmica. 
 
Que un dels projectes que s’ha decidit impulsar és una exposició amb el títol Barcelona Capital 
Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, a celebrar el tercer trimestre d’enguany, amb la 
voluntat de traslladar a la ciutadania el concepte d’alimentació sostenible com a manera 
d’alimentar tota la població d’una manera que beneficiï les persones, els territoris i el planeta. 
 
Que Barcelona Regional té experiència en el disseny i muntatge d’exposicions havent 
desenvolupat moltes per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona al llarg de la seva trajectòria. 
 
Que l’article 1 els estatuts de Barcelona Regional estableix que “La societat té per objecte: La 
prestació de serveis als seus socis i als altres agents públics, vinculats o depenents en matèria 
d’intervencions urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la 
realització d’estudis anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la 
promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de 
projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans”, restant capacitada per 
dissenyar i produir exposicions. 
 
Posats d'acord la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica i Barcelona 
Regional respecte de l’abans manifestat, subscriuen el present annex  a l’encàrrec de gestió amb 
subjecció a les següents 
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PRESCRIPCIONS 

 
PRIMERA.- OBJECTE DE L’ANNEX 
Mitjançant el present annex, la Gerència afegeix a l’encàrrec a Barcelona Regional formalitzat en 
data 26 de d’octubre de 2020, amb el desenvolupaments dels treballs de disseny i muntatge de 
l’exposició Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 en els termes que es 
descriuen en les següents prescripcions. 
 
SEGONA.- CONTINGUT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 
Els treballs de disseny i muntatge de l’exposició objecte de la present Addenda a desenvolupar 
per Barcelona Regional abastaran la conceptualització expositiva, la definició dels continguts, 
l’elaboració dels guions, així com els dissenys tant dels materials com dels suports i elements 
expositius. 

També seran objecte dels treballs a realitzar per Barcelona Regional la producció de dits 
elements expositius i la planificació del seu desplegament pels deu districtes de la ciutat junt amb 
la coordinació de les activitats a desenvolupar durant la setmana que restaran en les diferents 
localitzacions. 

Barcelona Regional haurà de planificar l’elaboració i producció de les feines i materials 
encarregats, inclosos la conceptualització y disseny dels de difusió, de tal manera que l’exposició 
pugui ser visitada per la ciutadania al llarg del darrer trimestre d’enguany. 

Barcelona Regional podrà elaborar propostes d’adaptació i de futur de la instal·lació en base als 
possibles acords de col·laboració que es puguin establir amb l’AMB o altres institucions, si escau. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
Barcelona Regional aportarà, per dur a terme les tasques del present encàrrec, els mitjans 
personals i materials que resultin necessaris a tal efecte. L'equip format per l'empresa estarà 
integrat per professionals amb experiència acreditada en la planificació territorial, el planejament 
urbanístic i la gestió pública, i amb el recolzament transversal de la resta d’àrees, sota la direcció 
d’un responsable designat d’acord amb la Gerència d’Economia. 

Així mateix, la Gerència d’Economia designarà, dintre del seu personal assignat a les tasques 
depenents del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentaria, un 
interlocutor tècnic amb la missió de concretar tècnicament les demandes de l’Àrea d’Economia i 
traslladar-les a Barcelona Regional, així com de fer-ne el corresponent seguiment mitjançant 
reunions periòdiques amb coordinació amb el director dels treballs. 

La Gerència de l’Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona 
es compromet a sufragar les despeses que es derivaran de l'execució de les tasques incloses en la 
present, per un import total màxim de 290.000 euros. 

Si per raons com les assenyalades al manifestat a les prescripcions segona i cinquena, s’hagués de 
realitzar algun tipus d’adaptació de l’exposició per a un altre lloc, o perllongar els períodes 
d’exhibició, s’acordarien prèviament el valor de les despeses derivades d’aquestes potencials 
tasques complementaries. 
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QUARTA.- EXECUCIÓ I CONTROL DELS TREBALLS, TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ I 
CONFIDENCIALITAT, REVISIÓ I EXTINCIÓ DE L’ENCÀRREC, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 
En tot el relatiu a l’execució i control dels treballs, el tractament de la documentació i 
confidencialitat, la revisió i extinció de l’encàrrec, així com la naturalesa i règim jurídic, aquest 
annex es regirà pel mateix que es estableix l’encàrrec de referència. 

La resta de pactes del conveni es mantenen. 

Així mateix, es dotarà la quantitat establerta, és a dir 290.000 € mitjançant transferència a 
la partida de destí des d’on es gestiona l’esmentat encàrrec de gestió. 

I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest encàrrec digitalment i a un sol efecte al 
lloc de l’encapçalament. 

Albert Dalmau Miranda  Josep Bohigas Arnau 
Gerent de l’Àrea d'Economia, Director General 
Recursos i Promoció Econòmica 

(Ajuntament de Barcelona) (Barcelona Regional) 

Mª Eugènia Riera Painé 
Secretaria Delegada 

(Ajuntament de Barcelona) 
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Miranda - DNI 
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