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CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ 

INSTITUT D'ARQUITECTURA DE BARCELONA 

A Barcelona, 18 de juny de 2012 

REUNITS 

D'una part, I'AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Tercer Tinent d'Alcalde Sr. 

Antoni Vives i Tomas, expressament facultat per acord de la Comissió de Govern en sessió del 

dia 13 de juny de 2012, i assistit en aquest acte pel Secretari General de l'Ajuntament de 

Barcelona, Sr. Jordi Cases Paliares 

D'altre part, el Sr. Jorge García de la Cámara, Director de la Fundació Privada Institut 

d'Arquitectura de Barcelona, amb CIF G65013484. 

ACTUEN 

Cadascun en nom i representació de les institucions respectivament esmentades. Les parts es 

reconeixen mútuament la capacitat legal necessaria per a aquest acte i 

MANIFESTEN 

1. Que la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona (en endavant el BIArch) té com a 

objectius: Impartir docencia de postgrau, orientada a la recerca i la producció de coneixement 
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en arquitectura i urbanisme; donar res postes a les demandes de la societat contemporania 

amb noves mesures de comprendre i difondre I'arquitectura; i projectar internacionalment 

I'activitat, tenir presencia activa a xarxes i intercanviar coneixements amb altres realitats i 

cultures emergents des de I'arrelament a la societat i la cultura própies. 

11. Que I'Ajuntament de Barcelona participa activament amb la Fundació Privada Institut 

d'Arquitectura de Barcelona com a patró de la mateixa. 

111 . Que, per a la consecució deis objectius perseguits per ambdues parts, les mateixes estan 

interessades en col· laborar en I'impuls de les activitats i iniciatives del BIArch. 

Ates I'exposat, les parts subscriuen el present conveni de col·laboració, per la qual cosa, 

ACORDEN 

1. Que com a objecte del present conveni l'Ajuntament de Barcelona col·laborara amb el 

BIArch en les seves activitats d'estudi i recerca en els camps de I'energia, tecnologia, 

estudis urbans i la teoria arquitectónica, a través d'impartir docencia de postgrau als titulars 

d'arquitectura i/o equivalents, impulsar el doctorat, donar respostes a les demandes de la 

societat contemporania amb noves mesures de comprendre i difondre I'arquitectura, 

projectar internacionalment I'activitat, tenir presencia activa en xarxes i intercanviar 

coneixements amb altres realitats i cultures emergents des de I'arrelament a la societat i la 

cultura própies. 

11. L'Ajuntament de Barcelona instrumentara aquesta col·laboració mitjanc;:ant la realització 

d'una aportació de 100.000 euros, que s'abonaran al compte 2013-0691-37-0200788146, a 

nom de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona. L'aportació es fara efectiva 

a la signatura del present conveni. Aquest pagament es realitzara amb carrec al pressupost 

de I'any 2012. 

2/5 



1\ 

! 

BIArch BARCELONA 
INSTITUTE OF 
ARCHITECTURE 

~) 

.s¡. 

~ /IJlJntament de Barcelona 

El BIArch haura de justificar el compliment deis requisits i condicions que figuren com a 

objecte del present c~nveni i totes aquelles obligacions que s'estableixen en f'article 14 i ss. 

de la Lfei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) així 

com d'altra normativa autonómica o municipal que hi sigui d'aplicació. En particular, BIArch 

es compromet a complir amb els requisits establerts per l'art.3.4 de la Normativa General 

Reguladora de les Subvencions, aprovada pel Pie del Consell Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona en sessió de 17 de desembre de 2010 (en endavant NGRS). 

111. El BIARCH donara I'adequada publicitat del caracter públic del finangament d'aquestes 

activitats, objecte de la subvenció, en els termes reglamentariament establerts. El BIArch es 

compromet a donar a coneixer aquesta col'laboració mitjangant I'exhibició del logotip de 

l'Ajuntament de Barcelona en les seves publicacions i altres elements informatius de les 

activitats. També podra fer mencions de les activitats realitzades en mitjans de comunicació. 

IV. El present conveni tindra vigencia fins al 31 de desembre de 2012. 

V. Seran causes de reintegrament de la subvenció: 

a) Incompliment de I'obligació de justificació. 

b) Incompliment de la finalitat per a la que la subvenció va ser concedida. 

c) Incompliment de les condicions especials imposades per les bases particulars d'aquest 

conveni. 

d) Incompliment de les condiciones imposades als beneficiaris en motiu de la concessió 

de la subvenció. 

e) Resistencia, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 

prevista en I'article 10e de la NRGS, així com I'incompliment de les obligacions 

comptables o de conservació de documents. 

f) Superació del percentatge i/o quantitat fixats en les bases d'aquest conveni en relació 
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al cost efectiu. 

L'incompliment deis apartats anteriors comportara I'anul·lació total o parcial de la subvenció i 

el reintegrament en les condicions previstes en la normativa vigent. 

VI. Són causes d'extinció del present conveni: 

a) El transcurs de la seva durada. 

b) El mutu acord de les parts. 

c) L' incompliment de les obligacions establertes per a cadascuna de les parts. 

d) Les restants causes generals contemplades per la normativa vigent. 

VII. El control, seguiment i justificació de la subvenció atorgada en virtut d'aquest conveni es 

subjectara a les previsions i procediments establerts per la LGS i la NGRS. I en concret al 

seu arto 10.3 que requereix que I'entitat beneficiaria, aporti compte justificatiu amb informe 

d'auditor, que haura de contenir memoria d'actuació amb indicació de les activit~ts 

realitzades i resultats obtinguts, memoria economica justificativa del cost de les activitats 

realitzades i informe d'auditor. Quedaran justificades així mateix les condicions establertes a 

I'art. 11.2 de la NGRS. El beneficiari haura d'aportar el compte justificatiu deis fons rebuts, 

en un termini no superior als sis mesos a comptar des de la data de la transferencia rebuda 

o tres mesos Q comptar des de la finalització de I'activitat realitzada. 

VIII. Per a 1,8 resolució de qualsevol litigi o controversia sorgida de la interpretació i/o aplicació 

deis pactes del conveni, les parts se sotmeteri expressament a la Jurisdicció i Competencia 

deis Jutjats i Tribunals Ordinaris de I'ordre contenciós administratiu de Barcelona, amb 

renuncia als seu s propis furs, cas de tenir-Ios. 

IX. En el marc d'aquest conveni el BIArch es compromet, en particular, a complir amb les 

obligacions establertes en I'article ge de la NGRS. 
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1, en prova de eonformitat, ambdues parts signen el present doeument per triplicat, i a un sol 

efecte, en el lIoe i la data esmentats a l'encap9alament. 

Seeretari General 
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Per part del Institut d'Arquitectura de 

J ge Garcia de la Cámar 

Director 


