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Convenis – Conveni
CONVENI de col·laboració entre el districte de Sants-Montjuïc i el Museu
Nacional d'Art de Catalunya.
Barcelona, 5 de setembre de 2022.
Reunits
D'una part, l'Il·lm. Sr. Pau Gonzalez Val, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Ajuntament
de Barcelona, actuant d'acord amb les facultats pròpies del seu càrrec, pel seu nomenament
a través de resolució per substitució S1/D/2022-00327, de data 01/08/2022.
I de l'altra, el senyor Josep Serra Villalba, en qualitat de director i en nom i representació del
Museu Nacional d'Art de Catalunya (en endavant Museu Nacional), amb domicili a Barcelona,
Palau Nacional, Parc de Montjuïc i NIF Q-5856250-E, de conformitat amb l'Acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya GOV/158/2011, de 20 de desembre de 2011 (DOGC núm.
6030 de 22 de desembre) i actuant d'acord amb les facultats que li atorga l'article 17 dels
Estatuts del Museu Nacional, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de
14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de maig) i modificats per Acord del Govern
GOV/151/2016, de 22 de novembre (DOGC núm. 7254, de 24 de novembre).
Exposen
I.- Que el Districte de Sants-Montjuïc de l'Ajuntament de Barcelona mostra el seu interès en
fomentar la difusió de la cultura entre els veïns i veïnes, sigui en forma individual o
mitjançant les entitats associatives del seu àmbit territorial, així com articular els mecanismes
adients per tal de facilitar l'accés i la participació dels mateixos als equipaments i centres
assentats en el Districte i que actuen en les diferents manifestacions de la cultura en general.
Que aquest objectiu també queda recollit al Pla a Actuació del Parc Montjuïc 2019-2029.
II.- Que el Museu Nacional, en tant que una de les principals infraestructures culturals de
Catalunya, té com a finalitat la difusió del patrimoni artístic que conserva tant en l'àmbit
nacional com en l'internacional. En el marc del seu pla estratègic, té la voluntat d'intensificar
el treball amb el públic de proximitat i, especialment, amb el Districte de Sants-Montjuïc on
s'ubica el museu, com a forma d'inserir-se en la vida cultural i associativa dels barris.
III.- Que en data 3 de març de 2015 les Parts van signar un conveni per establir els termes
per a la col·laboració per tal que els veïns i veïnes del mateix gaudissin de descomptes i
avantatges preferencials en l'ús dels serveis que ofereix el museu.
IV.- Que en virtut de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, el
conveni esmentat en l'expositiu anterior ha quedat exhaurit donat el seu caràcter d'indefinit.
V.- Que ambdues parts desitgen renovar l'estreta col·laboració que venen duent a terme amb
la intenció de participar en programes i accions comunes que redundin en un millor
aprofitament dels recursos de cadascuna de les institucions.
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I amb la finalitat de concretar els termes d'aquesta col·laboració, subscriuen el present
conveni d'acord amb les següents
Clàusules
Primera.- Objecte
L'objecte del present conveni és establir els termes per a la col·laboració entre el Districte de
Sants-Montjuïc i el Museu Nacional per tal que els veïns i veïnes del mateix gaudeixin de
descomptes i avantatges preferencials en l'ús dels serveis que ofereix el museu.
Segona.- Avantatges per als membres
El Museu Nacional oferirà als veïns i veïnes del Districte de Sants Montjuïc els avantatges
següents:
•

Visites guiades gratuïtes a les col·leccions del Museu Nacional. Per a l'any 2022 el
nombre màxim de les visites esmentades és de 25 (vint-i-cinc). Anualment, les parts
determinaran el nombre màxim de les visites a realitzar.

•

Es fixa el 30% de descompte en activitats de pagament que organitzi el Museu
Nacional i que requereixin inscripció prèvia. Correspondrà al Districte de Sants
Montjuïc l'acreditació dels interessats en la participació en les activitats esmentades.

•

Possibilitat d'utilització dels espais del Museu Nacional per part de grups o
associacions, centres educatius del Districte de Sants Montjuïc o del Consell del Parc
de Montjuïc per la realització de concerts o espectacles gratuïts o reunions. El Museu
Nacional estudiarà en cada cas les propostes presentades, que hauran de ser
acceptades expressament pel museu i sempre tenint en compte les disponibilitats dels
seus espais. En el cas que l'activitat aprovada generi algun tipus de despesa, les parts
de mutu acord determinaran qui es fa càrrec de la mateixa.

El Museu Nacional podrà oferir al Districte de Sants Montjuïc altres serveis, com ara activitats
especials o altres productes diferents als contemplats en el paràgraf anterior. En aquest cas,
quedaran subjectes a les condicions específiques que s'acordin per ambdues parts, que seran
oportunament anunciades a través dels mitjans de difusió pertinents.
Tercera.- Compromisos de les parts
El Districte de Sants Montjuïc farà difusió d'aquest conveni i dels continguts pactats, així com
del programa d'activitats del Museu Nacional mitjançant els canals informatius que disposi
(webs del Dte. i Parc Montjuïc, mailings a les entitats i associacions ).
El Museu Nacional es compromet a oferir als membres del Districte de Sants-Montjuïc els
descomptes i avantatges descrits en la clàusula Segona del present conveni, i es compromet
a fer arribar al Districte els suports informatius necessaris per tal que aquest pugui fer la
promoció dels termes del mateix.
Quarta. Vigència
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El present conveni de col·laboració tindrà una vigència de quatre anys des del moment de la
seva signatura, renovables per addenda per igual període, sense perjudici de la seva extinció
en els termes contemplats en el pacte següent.
Cinquena.- Resolució
El present conveni de col·laboració es resoldrà i restarà sense efecte pels motius següents:
-L'acord de les parts
-La manifestació expressa d'alguna de les parts prèviament comunicada a les altres parts
amb un mes d'anticipació
-L'incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable.
Sisena.- Ús de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a tractar les dades personals a què tinguin accés a causa de
l'execució i gestió del present conveni d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27
d'abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d'aquestes dades, i amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, així com a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la
legislació de protecció de dades de caràcter personal que resultin d'aplicació.
Setena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Museu Nacional informa a l'altra part 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 el museu, les dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i
obligacions principals i vigència) seran publicades al web http://museunacional.cat/ per la
qual cosa el Districte es dona per informat.
Vuitena.- Litigis i controvèrsies
Ambdues parts se sotmeten, en cas de litigi, a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona,
renunciant als que per furs els pugui correspondre.
I en prova de conformitat i acceptació ambdues parts signen
electrònicament i a un sol efecte en el lloc indicats a l'encapçalament.

aquest

document

Segueixen les signatures de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 5 de
setembre de 2022.
El Director del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Sr. Josep Serra Villalba.
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Ajuntament de Barcelona, per resolució per
substitució S1/D/2022-00327, de data 01/08/2022, l'Im. Sr. Pau Gonzàlez Val
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