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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE 

MÚSICA DE CATALUNYA I EL MUSEU DE MATEMÀTIQUES DE CATALUNYA 

 

Barcelona, a data de darrera signatura electrònica 

REUNITS  

D’una part, la Sra. Núria Sempere Comas, amb DNI núm. 43503713H, en nom i representació 

de la FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (en endavant, ESMUC), 

proveïda de NIF núm. G-62429329, amb domicili social al carrer Padilla, 155, Edifici de 

L’Auditori, 08013 de Barcelona, i que actua en qualitat de directora general de la Fundació.  

I de l’altra, l’ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR UN MUSEU DE MATEMÀTIQUES A 

CATALUNYA (en endavant, MMACA), amb NIF núm. G65009284 i domicili al Palau Mercader 

– Parc Can Mercader, 08940 de Cornellà de Llobregat, representada en aquest acte per la 

senyora Pura Fornals Sánchez, en qualitat de presidenta del MMACA, escollida per 

l’assemblea general de 16 de febrer de 2021 i actuant d'acord amb les facultats que li atorga 

l'article 22 dels Estatuts del MMACA. 

Ambdues parts, que es reconeixen la capacitat amb la que actuen i declaren que les seves 

facultats són vigents i no han estat revocades, limitades, suspeses o modificades amb 

posterioritat al seu atorgament,  

MANIFESTEN 

PRIMER. Que la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya té com a finalitat principal 

la gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya, així com la promoció i suport de les 

iniciatives i activitats relacionades amb els ensenyaments musicals superiors, de postgrau i la 

recerca associada. 

SEGON. Que l’ESMUC és l’únic centre públic que imparteix a Catalunya el Grau en 

ensenyaments artístics superiors de Música. L’ESMUC inclou, també, dins la seva oferta 

formativa estudis de postgrau, màster i formació continuada.  

TERCER. Que la missió principal de l’ESMUC és preparar els estudiants perquè puguin assolir 

reptes professionals a escala internacional, vetllar per la seva incorporació al món 

professional, afavorint la formació de músics amb perfils interessants per al mercat 

internacional i la recerca.  

QUART. Que el MMACA vetlla per divulgar i estimular una imatge social positiva de les 

matemàtiques, posant de manifest la seva presència i el paper que juguen per a la nostra 

cultura i per al nostre progrés així com en donar suport a la tasca de tots els centres educatius, 

des d’infantil fins a la universitat, tot complementant-la amb propostes que depassen les 

possibilitats escolars.  
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CINQUÈ. Que un dels objectius del MMACA, com a entitat compromesa amb els valors cívics 

i socials, és col·laborar amb institucions i organitzacions per a portar a terme activitats 

culturals que permetin fomentar el coneixement de l’art i la ciència i establir xarxes de 

col·laboració i de relació.   

SISÈ. Que tant l’ESMUC com el MMACA tenen un interès comú en l’àmbit de l’ensenyament, 

la promoció i la difusió de la ciència i la música, així com la voluntat de col·laboració per 

aprofitar al màxim els seus potencials.  

Per tot l’anterior, és voluntat d'ambdues parts formalitzar el present conveni de col·laboració, 

amb la finalitat de concordar els seus interessos respectius, i es comprometen a donar 

compliment als següents  

ACORDS 

Primer.- Objecte del conveni 

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre l’ESMUC i el MMACA 

considerant la coincidència dels seus fins i la voluntat de potenciar i aprofundir en les seves 

relacions, en el camp de la divulgació del coneixement i altres assumptes d’interès comú 

relacionats amb el camp científic, artístic, acadèmic i cultural. 

Les parts podran desenvolupar les activitats o línies d’actuació que determinin mitjançant la 

signatura de les addendes corresponents.  

Segon.- Objectius del conveni de col·laboració 

Els objectius del present conveni són: 

 Establir relacions de caràcter acadèmic, pedagògic, científic, artístic i cultural entre el 

MMACA i l’ESMUC.  

 Coordinar activitats culturals, pedagògiques i d’investigació́ que es consideren 

d’interès comú.  

 Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

     

Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de tercers 

per a la realització de les activitats esmentades.  

Tercer.- Compromisos de les parts 

La determinació dels compromisos, tant econòmics com de qualsevol altra mena, que 

assumeixin les parts correspondrà a la Comissió de seguiment que es contempla en el pacte 

següent. Aquests compromisos quedaran reflectits en les addendes corresponents al present 

conveni de col·laboració. 

Quart.- Governança 

Les dues entitats acorden la designació d’un representat de cada entitat que vetllarà per la 

correcta execució de les obligacions derivades del present conveni. 
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La Comissió de seguiment es reunirà tantes vegades com siguin necessàries per a la resolució 

i interpretació del qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del present conveni. 

Cinquè.- Execució de cada actuació 

En el moment en què s’iniciï un projecte concret de col·laboració entre ambdues institucions, 

la Comissió de seguiment haurà de determinar, de manera enunciativa però no limitativa, els 

següents aspectes que es formalitzaran mitjançant una addenda al present conveni:  

 Definició de l’objectiu.  

 Descripció del treball i el seu termini d’execució.  

 Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzen de la coordinació i 

el desenvolupament del projecte.  

 Acords econòmics i concreció dels recursos materials i humans necessaris per a 

l’execució del projecte.  

 Regulació de la titularitat, protecció i explotació dels drets de propietat industrial o 

intel·lectual, si s’escau.  

 Aspectes específics de protecció de dades de caràcter personal, si s’escau.  

Sisè.- Difusió de la col·laboració 

ESMUC i MMACA es compromenten a incloure els elements identificatius de cada institució 

en la difusió específica de les activitats realitzades amb la participació de les dues parts, 

especificant el règim de col·laboració establert. Per a la promoció de les activitats, ambdues 

parts donen el seu consentiment per utilitzar els noms respectius, aïlladament o juntament 

amb altres. 

Una i altra part es comunicaran prèviament, per al seu coneixement, els materials de difusió 

que produeixin amb la menció i l’aplicació dels elements identificatius de l’altra institució. 

ESMUC i MMACA es comprometen a intercanviar els materials audiovisuals i fotografies que 

es realitzin de les activitats produïdes amb la participació de les dues parts. Ambdues entitats 

podran utilitzar-los per a la difusió prèvia i posterior de les activitats a través dels seus 

respectius canals de comunicació, sempre d’acord amb els drets de propietat intel·lectual que 

hagin adquirit sobre aquests materials. 

Setè.- No constitució de vincle o societat entre les parts 

El present conveni no implica la constitució de cap societat, associació o altra classe de 

vinculació entre les parts. Entre les parts no existeix relació de solidaritat o subsidiarietat 

alguna, i cadascuna respon de forma individual i exclusiva de les seves accions i omissions que 

portin causa del present conveni.  

Els acords que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers durant la vigència del 

present conveni, i no estiguin expressament previstos en el mateix o en els convenis específics 

i addendes que es puguin signar a la seva empara, seran del tot aliens a la contrapart i al propi 

conveni.  
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Vuitè.-- Protecció de dades personals personal 

L’ESMUC i MMACA es comprometen a complir amb allò disposat a la Llei Orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i els seus 

desenvolupaments, així com amb les respectives polítiques de protecció de dades personals. 

Novè.-- Prevenció de riscos laborals 

Donant compliment a la normativa vigent, cada institució serà responsable al propi centre de 

treball de la coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals de l’altra. 

Desè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 

En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, ambdues parts es comprometen a publicar aquest document 

en els respectius espais de Transparència de les seves webs. 

Onzè.-- Vigència 

El present conveni iniciarà els seus efectes a partir de la data de la seva signatura i tindrà una 

vigència de 4 anys. El conveni es podrà prorrogar per les parts anualment de forma expressa, 

fins a un màxim total de 4 anys més. 

Qualsevol modificació pel que fa al contingut o condicions d'aquest conveni només serà vàlida 

si es consigna per escrit i la firmen les parts; en aquest cas, passarà a formar-ne part del 

conveni com a addenda. 

Dotzè.- Causes de resolució 

Seran causes de resolució anticipada d'aquest conveni: 

a. Les causes generals d'extinció de les obligacions i contractes regulades al Codi Civil. 

b. L'incompliment, per qualsevol de les parts, de les normes que la legislació espanyola 

estableix amb caràcter general en matèria d'obligacions i contractes, així com 

l'incompliment de qualsevol de les obligacions que estableix el present conveni. 

c. El mutu acord entre les parts. 

d. La voluntat unilateral d'una de les parts, sempre que ho comuniqui a l'altra part amb 

tres mesos d'antelació a la data de venciment del conveni. 

e. Les causes de força major. 

Als efectes anteriors, es considera causa de força major la concurrència de circumstàncies que 

s'esdevinguin després de la formalització del conveni, causades per esdeveniments que cap 

de les dues parts no podien preveure ni evitar, com els desastres naturals, emergències 

públiques, actes de guerra o terrorisme, alteracions greus de l'ordre públic, incendis, vagues 

i altres similars establertes legalment. 

Quan es produeixi l'incompliment d'una de les parts, la part demandant requerirà per escrit 

a l’altra el compliment de les obligacions insatisfetes, atorgant-li el termini d'un mes per 

rectificar-lo i, només en cas d'omissió del requeriment i no rectificació de l'incompliment, 
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podrà resoldre l’acord unilateralment, sense perjudici de les actuacions legals subseqüents 

que pugui emprendre. 

En cas de resolució anticipada per mutu acord de les parts, les prestacions pendents de 

realitzar entre elles, seran les que expressament es pactin en un document resolutiu. 

Tretzè.- Resolució de controvèrsies 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord o divergència 

que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni referents a la seva interpretació, 

aplicació o compliment. 

Les qüestions litigioses que, malgrat tot, es puguin produir, seran de coneixement i 

competència dels tribunals o jutjats de Barcelona. 

I, com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest conveni en la data de la signatura 

electrònica. 

 

 

 

 

Núria Sempere Comas Pura Fornals Sánchez 

Directora general Presidenta 

FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA 
DE CATALUNYA 

ASSOCIACIÓ PER PROMOURE I CREAR UN 
MUSEU DE MATEMÀTIQUES A CATALUNYA 
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