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Altres anuncis – Convenis

PROTOCOL Addenda de 2 de desembre de 2019 al Protocol Marc de la Ruta 

del Modernisme de Barcelona. 

A Barcelona, 2 de desembre de 2019.

REUNITS

D'una part, el Sr. Xavier Matilla Ayala, gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida autoritzat expressament pel decret de la regidora presidenta de l’Institut 

Municipal Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida del 31 d’octubre de 2019, assistit pel Sr. 

Alejandro Mateos Alonso, secretari delegat de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida per delegació del secretari general de l'Excm. Ajuntament de Barcelona amb 

data 25 de febrer de 2016, segons l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 

16 de març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació 

nacional, en l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal de la 

Corporació, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local.

De l’altra, el Senyor Esteve Camps i Sala, major d’edat, amb DNI 38169375R, i el Senyor 

Xavier Martínez i Pérez, major d’edat, amb DNI 40981091J, ambdós amb domicili a efectes 

del present contracte al carrer Mallorca, número 401, 08013 de Barcelona. El senyor Esteve 

Camps i Sala i el senyor Xavier Martínez i Pérez, actuen mancomunadament, en nom i 

representació de la FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA 

SAGRADA FAMÍLIA, amb domicili a Barcelona, carrer Mallorca, número 401; constituïda per 

temps indefinit com a persona jurídica privada de l’Església Catòlica per decret especial del 

Rvdm. Prelat, i inscrita al Registre d’Entitats Religioses a la Secció Especial de Fundacions i 

amb C.I.F. G58302928.

El senyor Esteve Camps i Sala actua en la seva condició de President Delegat de la Fundació, i 

en virtut de l’escriptura de poder atorgada el 9 de gener del 2018 davant el Notari de 

Barcelona Senyor Lluís Jou i Mirabent i número de protocol 26.

El senyor Xavier Martínez Pérez actua en la seva condició de Director General de la Fundació i 

apoderat, i en virtut de l’escriptura de poder atorgada el 9 de gener del 2018 davant el 

Notari de Barcelona Senyor Lluís Jou i Mirabent i número de protocol 26

Els compareixents, segons intervenen i figuren representats, es reconeixen mútua i 

recíprocament la capacitat legal per contractar i per obligar-se i lliurement,

DIUEN

Que la Fundació és propietària de la CASA MUSEU GAUDÍ, en endavant el Museu, situada a la 

Carretera del Carmel, núm. 23A, 08024 de Barcelona dins el recinte del Parc Güell, al districte 

de Gràcia de Barcelona.
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Que la Fundació és propietària del TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, en endavant 

el Temple, situat al Carrer Mallorca, núm. 401, 08013 de Barcelona.

A l’empara del Protocol Marc de la Ruta del Modernisme de Barcelona, signat en data 26 de 

novembre de 2004, les dues entitats

ACORDEN

Primer. El Temple i el Museu seguiran formant part de la Ruta del Modernisme de Barcelona 

com a monument obert a les visites.

Segon. Només a guixetes, els usuaris de la Ruta del Modernisme que presentin el val de 

descompte pertinent, tindran dret a un descompte d’1,00€ en el preu de l’entrada Sagrada 

Família, i d’1,00€ per a la compra de l’entrada Sagrada Família amb Torre.

Tercer. Només a guixetes, els usuaris de la Ruta del Modernisme que presentin el val de 

descompte pertinent tindran dret a un descompte d’1,00€ en el preu de l’entrada al Museu.

Quart. Els horaris, freqüència i aforament de les visites al Temple i al Museu seran els 

establerts per la Fundació, que advertirà l’Institut del Paisatge Urbà de qualsevol canvi amb 

suficient antelació perquè els usuaris en siguin informats.

Cinquè. La vigència del present conveni queda establerta des de l’1 de gener de 2020 fins el 

31 de desembre de 2020.

I en prova de conformitat amb el seu contingut i del compliment de bona fe, signen el present 

document, per duplicat, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

Per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. El gerent, Xavier Matilla Ayala.

Per la JC del Temple Expiatori de la Sagrada Família. El president delegat, Esteve Camps i 

Sala i el director general, Xavier Martínez i Pérez.

El secretari delegat, Alejandro Mateos Alonso.
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