
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNOACIÓOE CATALUNYACAIXA I LA FUNOACIÓ 
INSTITUT O'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

Barcelona, a 24 de gener de 2012 

REUNITS: 

D'una part, la Sra. Marta Lacambra i Puig i NIF: 37.685.328-N, Directora de la Fundació 
CatalunyaCaixa, actuant en nom i representació d'aquesta entitat, amb CIF. 

D'altra part, el Sr. Jorge García de la Cámara, Director de la Fundació Privada Institut 
d'Arquitectura de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, proveIda del CIF 
G65013484. 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament capacitat jurídica per a I'atorgament d'aquest 
conveni i 

EXPOSEN: 

1. Que la Fundació Privada Institut d' Arquitectura de Barcelona (en endavant BIARCH ) té 
com a objectius: Impartir docencia de postgrau, orientada a la recerca i la producció de 
coneixement en arquitectura i urbanisme; donar respostes a les demandes de la 
societat contemporimia amb noves mesures de comprendre i difondre I'arquitectura; i 
projectar internacionalment I'activitat, tenir presencia activa a xarxes o intercanviar 
coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de I'arrelament a la 
societat i la cultura propies 

11. Que la Fundació CatalunyaCaixa (en endavant la FUNDACIÓl. desplega un conjunt 
d'activitats en les arees social, cultural, mediambiental i del coneixement, educació i 
recerca, essent una de les seves missions el suport als programes de formació 
relacionats amb el món educatiu i de la recerca, així com en la difusió del coneixement 
a la societat. És per aixo que esta interessada en el foment de les activitats que 
desenvolupa el BIARCH, tot coneixent el seu alt valor educatiu, social i científico 

111. Que, per a la consecució deis objectius perseguits per ambdues parts, les mateixes 
esta n interessades en col ·laborar durant I'any 2012 en I'impuls de les activitats i 
iniciatives del BIARCH. 
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Ates I'exposat, les parts subscriuen el present conveni de col·laboració i per aixó 

ACORDEN: 

Primer.- Que la FUNDACIÓ col·laborará amb el BIARCH en les seves activitats d'estudi i recerca 
en els camps de I'energia, tecnologia, estudis urbans i la teoria arquitectónica. Fruit d'aquesta 
col·laboració, en el patronat hi haurá dos membres en representació de la FUDNACIÓ . 

Segon.- Que la FUNDACIÓ instrumentará aquesta col·laboració mitjan~ant la realització d'una 
aportació de 50.000 euros, que s'abonaran al compte 2013 0691 37 0200788146 a nom de la 
Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona durant els dos primers mesos del 2012. 

Tercer.- La vigencia del present conveni s'estendrá durant I'any 2012. Un cop finalitzat aquest 
termini, les parts podran renovar I'acord de col·laboració, mitjan~ant la signatura d'un nou 
conveni a tal efecte. 

Quart.- La FUNDACIÓ es reserva el dret a difondre aquesta col·laboració en qualsevol mitjá de 
comunicació. 

Cinque.- En tots els materials i suports que s'editin o es produeixin en ocasió de I'activitat 
d'aquest conveni figurará el logotip de l'Obra Social de CatalunyaCaixa i s'esmentará aquesta, 
com a entitat col-laboradora en el projecte. La inclusió en aquests elements s'ajustará a les 
especificacions de la part de manual d'identitat corporativa que se'ls facilitará amb antelació. 

Els actes oficials o de presentació pública que es derivin de I'execució o de la difusió del 
projecte s'hauran de pactar previament i comptaran amb la presencia d'un representant de la 
FUNDACIÓ, si es cregués convenient. 

Sise.- La signatura d'aquest conveni i el lIiurament de les quantitats assignades podran ser 
objecte de la difusió pertinent en els mitjans de comunicació, amb la representació d'ambdues 
institucions, si es considera oportú. 
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Seti!.- Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al compliment d'aquest conveni 
caldra que es resolguin per la jurisdicció civil. 

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i es 
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, pel coneixement i per a la decisió de les 
qüestions que poguessin esdevenir del present conveni. 

I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en ellloc i la data esmentats. 

Fundació Privada Institut d'Arquitectura de 
Barcelona 

V '4. 
y 

Sr. Jorge García de la Cámara 

Director General 

Fundació CatalunyaCaixa 

Sra. Marta Lacambra i Puig 

Directora 


