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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA DEL 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT, l LA FUNDACIÓ PRIVADA 
INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (BARCELONA INSTITUTE OF 
ARCHITECTURE BIArch) PER AL FINANCAMENT DE LES ACTIVITATS 
ACADEMIQUES DEL PROGRAMA DE POSTGRAU MBIArch 2012 

Barcelona, 18 de desembre de 2012 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Antoni Castella i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca, en nom i 
representació de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 
30/2011, de 4 de gener, en exercici de la delegació conferida per l'Ordre 
ECO/224/2011, de 2 de se1embre. 

1, de I'altra, el Sr. Antoni Vives i Tomas, president de la Fundació privada Institut 
d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona Institute of Architecture-BIArch), nomena1 per 
Acord del Patronat reunit el 23 de novembre de 2011, en nom i representació 
d'aquesta fundació, d'acord amb les funcions atribuides per I'article 29 deis estatuts de 
Fundació. 

Reconeixenl-se la competencia i la capacitat necessaries per formalitzar aquest 
Conveni 

EXPOSEN 

Primer. La Fundació privada Institut d'Arquitectura de Barcelona (Barcelona Institute of 
Architecture BIArch), d'ara endavant Fundació BIArch, és una lnstitució internacional 
creada per promoure la interacció entre la investigació academica, la practica 
especialitzada i la difusió de I'arquitectura contemporania. 

Segon. La Fundació BIArch té el caracter de Fundació privada, inscrita al Registre de 
Fundacions del Departament de Justícia de la Generalilat de Catalunya amb el número 
312, i va ser creada per la Fundació Caixa Catalunya, la Universita1 Politecnica de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. 

Tercer. Una de les funcions de la Fundació BIArch és la impartició de docencia de 
postgrau als titulats d'arquitectura i/o equivalents i impulsar la de doctorat, i ter 
orientacions cap a la recerca i la producció de coneixement en arquitectura i 
urbanisme. 

Quart. El curs 2012, la Fundació BIArch ha realitzat la segona edició del seu programa 
de postgrau MBIArch, amb gran exit de participació d'estudiants i de professorat 
d'arreu del món, i el president del Patronat de la Fundació ha demanat la col'laboraci6 
de la Secretaria d'Universitats í Recerca en el financ,;:ament de les activitats 
academiques desenvolupades durant I'any 2012. 

Ates que el Departament d'Economia i Coneixement té com a un deis seus objectius la 
projecció internacional deis estudis de postgrau, í 1enint en compte els objectius que a 
aquest nivell té la Fundació BIArch. 
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Ambdues parts acorden subscriure el present conveni específic que es regira per les 
següents 

CLAUSULES 

Primera. Objecte del conveni 

L'objeete del conveni és establir les condicions per al finangament de les activitats 
academiques del programa de postgrau MBIArch, desenvolupat per la Fundació 
BIArch, durant I'any 2012. 

Segona. Programa impartít 

El programa de postgrau MBIArch esta adregat a professionals de I'arquitectura, amb 
un contingut fonamentat en I'arquitectura contemporania que combina teoria i practica, 
i consta de 60 credits ECTS (European eredit Transfer System). El programa té el 
suport de diverses facultats internacionals, amb la participació de membres de 
l'lnstitute's Advisory Council and Board of Oireetors, juntament amb professionals i 
professors de tot el món. 

Tercera. Aportació i pagament 

L'aportació que realitza la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament 
d'Economia i Coneixement a la Fundació BIArch per al tinangament de les activitats 
academiques durant I'any 2012 és de 100.000,00 euros. 

Aquesta aportació es tara a carrec de I'aplicació pressupostaria 
EC11 010/482000100/4220/0000 del pressupost vigent de la Generalita1 de Catalunya i 
es fara efectiva a la signatura del Conveni, sense que sigui necessaria la presentació 
de garanties ates I'emim no lucratiu de l'entita1. 

Quarta. Justificació 

La Fundació Biarch haura de presentar, abans del 31 de mar<{ de 2013, i pel que fa a 
les actuacions de I'any 2012, la documentació justificativa següent: 

- Informe-memoria signat pel responsable del projecte o pel sol ' licitant de la 
subvenció conforme s'ha realitzat I'activitat. 

- Certificació detallada, teta pel responsable economic de la Fundació, de les 
despeses de l'activita1, indicant les realitzades amb carree a aquesta 
subvenció, amb carrec a fans propis o amb carrec a d'altres subvencions o 
recursos i, si escau, l'existElncia i I'impart del romanent. 

- Si escau, comprovant del reintegrament en el suposit de romanents no aplicats 
i deis interessos que se'n derivin, aixf com els comprovants deis respectius 
reintegraments a la resta d'entitats públíques atorgants. 

- Els justificants originals de les despeses a carrec de la sUbvenció, 
acampanyats d'una relació numerada, d'acord amb els conceptes detallats al 
pressupost que va adjuntar a la sol, licitud de subvenció. Deis justificants 
originals se'n quedara copia autentica la Oirecci6 General d'Universitats, un 
cop segellat ('original on es fara constar I'órgan que concedeix la subvenció, 
I'import d'aquesta i/o el percentatge subvencionat. 
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Cinquena. Obligacions del beneficiari 

La Fundació BIArch haura d'executar I'aetivitat subvencionada i complir les condicions 
previstes en el conveni, així com les obligacions que estableixen per als benefieiaris de 
subvencions, I'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i el Deeret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la L1ei de finances públiques de Catalunya. 

Slsena. Compatlbllltat 

L'aportació del Departament d'Economia i Coneixement és compatible amb qualsevol 
altre ajut, ingrés o reeurs destinat a I'activitat subvencionada, sempre i quan 
conjuntament no se superi I'import total del cost de I'activitat. 

Setena. Excés de finan~ament I devolució a iniciativa del perceptor 

Si es produís un excés de finan9ament respecte el cost de I'activitat, la Fundació 
BIArch haura de reintegrar aquest excés, junt amb els interessos legals que 
corresponguin, d'acord amb el que estableix I'article 100.2 del Text Refós de la L1ei de 
finances públiques de Catalunya (Oecret legíslatiu 3/2002, de 24 de desembre). 

En el suposit que I'excés de finangament es produeixi perque el cost efectiu de 
f'activitat subvencionada és inferior a I'inicialment previst, o per la confluencia de 
subvencions o altres recursos, percebuts per la Fundació BIArch per a l'activitat, 
I'entitat podra 1er una devolució voluntaria de I'import equivalent a I'excés de 
finan9ament, junt amb els interessos legals que corresponguin, mitjanqant un ingrés al 
compte restringit d'ingressos de la Generalitat de Catalunya abans que finalitzi el 
termini previst en aquest Conveni per a la justificació de la subvenció. Caldra adjuntar 
el resguard d'aquest ingrés a la justi1icació corresponent. 

En el suposit que I'excés de finangament s'adverteixi d'ofici per la Direcció General 
d'Universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i 
Coneixement, un cop presentada la justificació per I'entitat beneficiaria, la Direcció 
General esmentada requerira a la Fundació BIArch el reintegrament de I'import total de 
I'excés de finangament fins el límit de la subvenció concedida, ¡unt amb els interessos 
legals que corresponguin. 

Vultena. Publicitat 

La Fundació BIArch fara constar la col'laboració de la Secretaria d'Universitats i 
Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya en les activitats i projectes que dugui a terme, així com en les 
publicacions i documents que editi i també quan en faci divulgació a través d'lnternet. 

Novena. Normativa reguladora ¡control 

El present conveni es regeix, atesa la seva naturalesa subvencional, pel que preveu el 
capítol IX del Text Refós de la L1ei de finances públiques de Catalunya aprovat pel 
Oecret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altra normativa dictada en el seu 
desplegament, així com per tots aquelles preceptes de la L1ei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i del seu reglament que constitueixin normativa 
basica. La L1ei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, sera d'aplicació supletoria. 
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La Fundació BIArch s'obliga a facilitar tota la informaei6 que Ii pugui ser requerida i a 
sotmetre's als controls que Ii corresponguin per part de la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes o altres organs competents. 

Desena. Resolució de controversies 

Els dubtes i controversies que puguin sorgir en la interpretació, compliment i els 
efectes del present Conveni, s'han de resoldre per les parts de mutu acord. Les 
qüestions Iitigioses que no puguin ser resaltes de mutu acord, seran sotmeses al 
coneixement deis tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de 
Barcelona. 

Onzena. Modificació i causes de resolucló 

i. El Conveni podra ser modificat per acord mutu de les parts mitjangant la subscripció 
del corresponent document d'addenda. 

2. Són causes de resolució del Conveni: 

a. El eompliment del seu objeete 
b. El transcurs del termini de vigencia previst en el Conveni 
c. L'acord mutu de les parts 
d. L'ineompliment de les seves clausules i/o de la normativa aplicable 
e. La denúncia, per qualsevol de les parts, amb una antelació mínima d'un mes a la 
data en la qua! es vol formalitzar 
f. Qualsevol altra prevista a la normativa vigent 

3. L'incompliment per part de la Fundació BIArch comportara junt amb la resolució del 
Convenl, I'obligació da retornar tates o part de les quanties pereebudes en funció del 
grau d'incompliment, junt amb els interessos legals que corresponguin, previa 
instrucció del procediment corresponent d'aeord amb el que estable ix el eapítol IX del 
Text Refós de la L1e! de finances públíques de Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre). 

Dotzena. VIgencia 

El conveni entra en vigor a partir de la seva signatura, i finalitza la seva vigencia quan 
les parts hagin acomplert la totalitat de les obligacions que s'hi contemplen . 

En prova de conformitat, se signa el present Conveni per duplicat, i a un sol efecte, en 
ellloc i la data esmentats a I'encapgalament. 

Per delegació del conseller, Ordre ECO/224/2011, 
de 2 de setembre (DOGC núm. 5966, de 19.9.2011) 

Antoni Castella ¡Clavé 
Secretari d'Universitats i Recerca 
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