
A la Ciutat de Barcelona, a 19 de ju1iol de mil nou-cents 
noranta-quatre 

R E U N 1 T S 

D'una part, l'Il.lm. senyor JOAQUIM DE NADAL i CAPARA, Regidor 
de l'Area de Cultura, actuant en nom i representació de 
l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb els Decrets 
d'Alcaldia de 25 de gener de 1993 i de 6 d'abril de 1994, 
assistit en aquest acte per la Cap de la Unitat de Serveis 
Generals, senyora MONTSERRAT MASCARO I ALTIMIRAS, per delegació 
del Secretari General de la Corporació, Il.lm. senyor JORDI 
BAULIES 1 CORTAL, i d'altra part, el senyor MIQUEL TAPIES 1 
BARBA, amb D.N.I. , en qualitat de Director de la 
FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TAPIES, amb seu social al carrer Aragó, 
número 255 iN. 1. F. G-58268582, inscrita en el Registre de 
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, 
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M A N 1 F E S T E N 

L'Ajuntament de Barcelona és propietari de la finca 
núm. 255 del carrer Aragó, coneguda com edifici de 
l'editorial Montaner i Simón, inclosa en el cataleg 
del Patrimoni Arquitectonic, Historic-Artístic de la 
Ciutat de Barcelona. 

En data 13 de marg de 1987, l'Ajuntament de Barcelona 
i la FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TAPIES van signar un 
Conveni mitjangant el qual l'Ajuntament de Barcelona 
cedia a la FUNDACIÓ PRIVJmA ANTONI TAPIES l' ús de 
l'edifici situat al carrer Aragó, núm. 255 i el posava 
a disposició de la Fundació una vegada acabades les 
obres de rehabilitació i adequació del seu ús. 

La FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TAPIES ha treballat, durant 
els seus primers anys d' activi tat pública, en la 
consecució deIs acords establerts en el Conveni de 13 
de marg de 1987, i en especial en tot allo que es 
despren de la Manifestació Quarta i del Pacte 2: 
gestió d'una col.lecció d'art, de caracter permanent, 
constituida per obres d'Antoni Tapies representatives 
de tota la seva producció; gestió d'una Biblioteca i 
Centre de Documentació de consulta pública; i 
organi tzació d' activi tats temporals, d' entre les quals 
destaquen les exposicions, els cicles de conferencies 
i les publicacions. 

Per dur a terme l' esmentada activi tat pública de 
caracter cultural, l'Ajuntament de Barcelona 
desenvolupa una política d'ajuts economics. Dins 
d'aquests ajuts economics, la FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI 
TAPIES ha rebut, durant els anys 1992 i 1993, 30 
milions de pessetes per any. 
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La FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES considera que, 
superada la primera fase d' implantació en els tres 
primers anys d' activi tat pública, cal impulsar un 
primer procés de creixement, de consolidació del que 
s' ha fet fins ara i de diversificació de l' oferta 
cultural, en el sentit d'anar explorant al tres camps 
d'activitats que ja es van formular en crear-se la 
Fundació, pero que encara no s ' han pogut treballar. 

Per aquest motiu, la FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES 
sol.licita acollir-se a la modalitat de Convenis 
prevista en el Capítol 111, apartat 3.1., modalitat A, 
de les "Normes per sol.licitar i atorgar subvencions 
a entitats i/o particulars per a iniciatives i 
activi tats cul turals d' interes general", i subscriu el 
present documento 

És voluntat de l' Ajuntament de Barcelona el donar 
suport a entitats que treballen en el camp cultural i, 
en aquest sentit, esta interessat en contribuir a que 
aquest procés de creixement, degudament pautat, es 
dugui a t erme , mitjanc;:ant el presen t Conveni d'Ajut 
Economic, a mb les mateixes condi c i ons que la FUNDACIÓ 
PRIVADA ANTONI TApIES venia rebent fins ara. 

L' Ajuntament de Barcelona, en aplicació de les "Normes 
per sol. licitar i atorgar subvencions a entitats i/o 
particulars per a iniciatives i activitats culturals 
d'interes general", considera que la FUNDACIÓ PRIVADA 
ANTONI TApIES reuneix les condicions per acollir-se a 
la modalitat de Convenis prevista en el Capítol 111, 
apartat 3.1., modalitat A. 

Ambdues parts acorden establir els següents 

P A e T E S 

PRIMER 

En base al manifest anterior, l'Ajuntament de Barcelona aportara 
un ajut economic durant els anys 1994-1995 i 1996, per a la 
realització de les activitats que programi l'entitat FUNDACIÓ 
PRIVADA ANTONI TApIES. 

SEGON 

Aquest ajut economic sera per una quantitat de 105.000.000'.- de 
pessetes. Aquesta quantitat sera lliurada de la manera següent: 

35.000.000'.- de pessetes en l'anualitat de 1994. 

35.000.000'.- de pessetes en l'anualitat de 1995. 

35.000.000'.- de pessetes en l'anualitat de 1996. 



Quantitats que seran consignades i aprovades en els pressupostos 
corresponents a les esmentades anualitats. 

TERCER 

Qualsevol elevació en el cost total de l'operació en el període 
de la seva execució no generara cap dret a revisar la quantitat 
que s'estableixi que aportara l'Ajuntament de Barcelona. 

QUART 

L'entitat FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES es compromet a establir 
un pla de creixement que determini, d'una banda, l'aprofundiment 
en els programes culturals que ja realitza i, d'altra banda, el 
desenvolupament de noves activitats, amb la finalitat d'acomplir 
més efica9ment els objectius d'interés póblic definits en 
l'article 4rt. dels Estatuts de la Fundació. 

CINQUE 

Acabat cada exercici l'entitat FUNDACrÓ PRIVADA ANTONI TApIES 
presentara: 

Els comptes anuals perceptius de la Fundació. 

El pressupost provisional per l'any següent. 

El programa d'activitats previsto 

SISE 

L'entitat FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES haura d'acreditar cada 
exercici, abans de la percepció de l'ajut economic, que es troba 
al corrent de les seves obligacions fiscals. 

SETE 

L'Ajuntament de Barcelona quedara alliberat de tots els 
compromisos adquiri ts per aquest conveni en el cas que l' enti tat 
FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES no doni compliment als pactes 
establerts. 

L'Ajuntament podra anul.lar total o parcialment l'ajut economic 
que s'estableix, quan l'activitat no es produeixi de la manera 
prevista, tant en el programa artístic com en la previsió 
economica presentada per l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI 
TAPIES. 

VUITE 

L'incompliment de les obligacions que estableix aquest conveni, 
implicara l'obligació de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI 
TApIES, de restituir a l'Ajuntament de Barcelona, les quantitats 
que hagi abonat en virtut del present documento 



L'Ajuntament de Barcelona queda exempt de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra 
mena, derivada de les actuacions que obliguin al' enti tat 
FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES. 

NOVE 

En el que no es contempli en el present Conveni s'aplicaran els 
continguts de les "Normes per sol.licitar i atorgar subvencions 
a entitats per a iniciatives i activitats cultural s d'interes 
general" i, en el seu defecte, el Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. 

DESE 

La durada i abast d' aquest conveni sera de 3 anys, segons 
l'establert en el Pacte PRIMER. 

ONZE 

En cas de discrepancia en l'aplicació deIs termes del present 
conveni que no puguin ser resolts de mutu acord, l'Ajuntament es 
reserva la potestat d'interpretar-lo i resoldre'n els dubtes, 
així com de modificar-lo, per raons d'interes públic i acordar-
ne la resolució. 

1 en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el 
present document, per duplicat, en el lloc i la data al principi 
indicats, de tot al qual jo el Secretari Certifico. 

REGIDOR DE CULTURA, FUNDACIÓ PRIVADA ANTONI TApIES 

Joaquim de Nadal i Capara Miquel Tapies i Barba 

LA SECRETARIA, 

Montserrat Mascaró i Altimiras 




