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Altres anuncis – Convenis

PROTOCOL de col·laboració núm. 26/2021 entre l'Institut Municipal del 
Paisatge Urbà de Barcelona, Canet de Mar i Reus i les entitats Centre 
d'Estudis Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar i la Fundació Privada 
Lluís Domènech i Montaner de Barcelona per a la creació de la Taula Lluís 
Domènech i Montaner.

Barcelona, 21 de maig de 2021

REUNITS

Janet Sanz Cid, segona tinenta d'Alcaldia, regidora d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 

Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat 

de Vida, amb domicili a l'avinguda Drassanes de Barcelona i NIF P-5890051-E, assistida 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, 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.

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, amb domicili a al carrer Ample, 9-11 de 

Canet de Mar, i NIF P-80033800-J.

Carles Pellicer Punyed, alcalde de Reus, amb domicili a la plaça de Mercadal, 1 de Reus i NIF 

P-4312504-E

Carles Sàiz i Xiqués, president del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, amb domicili 

al carrer Saüc, 2 (Casa museu Lluís Domènech i Montaner) de Canet de Mar i NIF G-

66152349.

Lluís Domènech Girbau, president de la Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner, amb 

domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 (Pavelló d'Operacions de Sant Pau recinte 

Modernista) de Barcelona i NIF G-64277692.

Totes les parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest protocol 

i, en conseqüència,

MANIFESTEM

I.- Que Lluís Domènech i Montaner fou un dels arquitectes més destacats del seu temps i un 

dels principals protagonistes del Modernisme català. També va ser historiador, humanista i 

polític.

II.- Que els municipis de Barcelona, Canet de Mar i Reus tenen una important vinculació amb 

la vida i l'obra de l'arquitecte.
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III.- Que és voluntat dels Ajuntaments de Barcelona, actuant a través de l'Institut Municipal 

del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Canet de Mar i Reus, juntament amb el Centre 

d'Estudis Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar i la Fundació Privada Lluís Domènech i 

Montaner de Barcelona, de vincular-se, mitjançant aquest conveni, per treballar 

conjuntament per posar en valor la figura i l'obra de l'arquitecte.

Per tot això, les parts acorden la formalització d'aquest protocol de col·laboració en els termes 

i condicions que s'estableixen a continuació, d'acord amb els següents:

PACTES

Primer.- Objecte

L'objecte de la signatura d'aquest protocol és la creació i regulació de la Taula Lluís 

Domènech i Montaner, com a una unitat de treball i de coordinació mancomunada que té la 

voluntat de portar a terme diferents activitats per posar en valor l'obra i la vida de 

l'arquitecte.

Segon.- Finalitat

Els principals objectius de la Taula són:

- Situar la figura de Lluís Domènech i Montaner al nivell prominent que li correspon en el 

marc del Modernisme.

- Desenvolupar tot un conjunt d'activitats i projectes tant a nivell científic com a divulgatiu, 

cultural, turístic, educatiu, etc. i amb la culminació amb l'organització de «l'Any Domènech i 

Montaner» l'any 2023.

- Establir contactes i col·laboracions amb les persones, entitats, empreses i institucions, 

vinculats/des amb la vida i l'obra de l'arquitecte.

- Proporcionar assessorament patrimonial sobre els edificis «domenequians» per portar a 

terme la seva preservació i/o restauració i defensar la integritat de la seva producció 

arquitectònica.

- Promoure la recerca i l'estudi sobre la personalitat de Lluís Domènech i Montaner.

Els principals projectes que pretén desenvolupar la Taula són:

- Organitzar la biennal del Simposi Lluís Domènech i Montaner i la publicació de les 

comunicacions.

- Dissenyar una ruta turística conjunta entre els municipis de Barcelona, Canet de Mar i Reus.

- Organitzar el congrés internacional.

- Creació de materials i activitats pedagògiques adreçades a centres educatius.

- Celebració de la jornada de portes obertes als edificis «domenequians».
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- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de l'any 2023 com «l'Any Domènech i 

Montaner».

Tercer.- Composició de la Taula.

La Taula estarà formada pels representants de cadascun dels seus membres fundacionals els 

quals designaran a les persones que representaran les diferents institucions i que formaran el 

Consell de la Taula, essent el nombre mínim de dues persones i un màxim de quatre per 

cadascun dels membres, així com també de la persona responsable de les tasques de 

secretaria.

Actuarà com a secretari/a del Consell de la Taula un representat del Centre d'Estudis Lluís 

Domènech i Montaner de Canet de Mar que serà responsable de l'elaboració i custòdia de les 

actes, l'elaboració i remissió de les convocatòries de les reunions i totes les altres funcions 

que se li encomanin expressament pel Consell.

En funció dels assumptes a tractar, podran acudir a les reunions de la Taula assessors en 

matèries concretes, els quals no tindran ni veu ni vot.

Quart.- Règim de funcionament

El Consell celebrarà almenys tres sessions ordinàries a l'any i en la mesura que sigui possible 

de manera itinerant en els municipis de Barcelona, Canet de Mar i Reus i pot celebrar les 

sessions extraordinàries que calguin a petició de qualsevol dels membres que l'integren, 

formant l'ordre del dia de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, els assumptes 

proposats per cadascuna de les parts.

La Comissió estarà vàlidament constituïda quan estigui present, almenys, un representant de 

tres de les parts signants. Cada part signant té un vot. Els acords s'adoptaran per majoria 

simple dels presents.

Cinquè.- Adhesions

La Taula Domènech i Montaner resta oberta a la participació d'altres entitats públiques i 

privades que vulguin formar-ne part com a ens associat sense assolir el grau d'implicació dels 

membres fundacionals, que col·laboraran en el bon funcionament dels objectius de la Taula.

Els ens associats poden ser:

- Institucions públiques

- Entitats privades

- Empreses col·laboradores

Per formalitzar l'entrada caldrà signar un conveni d'adhesió d'Ens associat i tenir l'aprovació 

d'almenys tres dels cinc membres fundacionals.

Sisè.- Vigència
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El present protocol entrarà en vigor una vegada que hagi estat signat per totes les parts, i 

tindrà una vigència de quatre anys comptats a partir de la data de la signatura, prorrogable 

de manera expressa i per un únic i igual període excepte denúncia expressa d'alguna de les 

parts. La denúncia es formularà, almenys, amb una antelació de dos mesos al venciment del 

termini inicial.

Setè.- Causes de resolució

Aquest protocol es podrà resoldre per les causes següents:

a) Transcurs del termini de vigència, sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.

c) Per denúncia d'alguna de les parts.

d) Incompliment d'alguna de les parts.

e) Cancel·lació del projecte.

f) Impossibilitat de continuar el projecte.

Vuitè.- Naturalesa jurídica.

El present protocol de col·laboració té naturalesa administrativa, per la qual cosa qualsevol 

qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació i aplicació de la mateixa haurà de 

sotmetre als òrgans jurisdiccionals de l'ordre contenciós administratiu.

I en prova de conformitat signen el document, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz 

Cid.

Per l'Ajuntament de Canet de Mar, Blanca Arbell Bruola.

Per l'Ajuntament de Reus, Carles Pellicer Punyed.

Pel Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, Carles Sàiz i Xiqués.

Per la Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner De Barcelona, Lluís Domènech Girbau.

El secretari delegat de l'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de 

Barcelona, Alejandro Mateos Alonso.
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