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Convenis i acords marc de col·laboració signats amb altres institucions i el 

MACBA al 2015 

 

 

 

Exposicions i Col·lecció 

 
 Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i el Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona per a la producció de l’exposició que es presentarà al Pavelló 
de Catalunya a la Biennal de Venècia de 2015.  
Objecte: Establir els termes de col·laboració entre IRL i el MACA per a la producció de 
l´Exposició, a la vista de l’acceptació de la Biennal de Venècia per formar part del Programa 
Eventi Collaterali de la 56a edició de la Biennal d’Arts Visuals de Venècia 2015. 
Data: 7 d’abril de 2015. 
Vigència: Fins al compliment de la totalitat de les obligacions previstes en el conveni. 
Aportació econòmica: 180.482,47 € 

 
 Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i el Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona per a la pre-producció de l’exposició que es presentarà al 
Pavelló de Catalunya a la Biennal de Venècia de 2016.  
Objecte: Establir els termes de col·laboració entre IRL i el MACA per a la pre- producció 
de l´Exposició, a la vista de l’acceptació de la Biennal de Venècia per formar part del 
Programa Eventi Collaterali de la 15a edició de la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2016. 
Data: 11 de desembre de 2015. 
Vigència: fins 11 de desembre de 2015. 
Aportació econòmica: 32.557,76 € 

 

 

Comunicació 

 
 Conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. i el 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona.  
Objecte: Establiment entre les part d’un intercanvi de prestacions mútues amb la voluntat 
de donar a conèixer les exposicions, simposis i actes culturals diversos que es desenvolupin 
al MACBA. 
Data: 22 de gener de 2015. 
Vigència: fins a 31 de desembre de 2015. 
Aportació econòmica:  -- 
 

 Conveni de col·laboració entre CEETIZ SAS i el Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona.  
Objecte: Promoció i venda d´entrades del MACBA. 
Data: 9 de juny de 2015. 
Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica:  -- 
 

 Conveni de col·laboració entre el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya i el Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona per a l´ús de l´Agenda d´Arquitectura. 
Objecte: Contribuir a l’elaboració conjunta d´una Agenda d´arquitectura emplaçada al web 
www.arquitectes.cat, agenda que recull i difon a la ciutadania tota l’activitat cultural 
relacionada amb l’arquitectura, l’ urbanisme i el disseny que té lloc al nostre territori.  
Data: 9 juliol de 2015. 

http://www.arquitectes.cat/
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Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 

 

 

Publicacions 

 
 Conveni de col·laboració entre la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme l’elaboració del 
catàleg de Col·lecció 2015.  
Objecte: Facilitar recursos econòmics per l’elaboració del catàleg de la Col·lecció que es 
publicarà al 2015.  
Data: 6 juliol de 2015. 
Vigència: Fins la finalització de l´activitat. 
Aportació econòmica: 40.000 € 

 

 

Programes Públics i Educació 

 
 Conveni de col·laboració entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a la realització del projecte “Habitació 1418” 
de gener a desembre 2015. 
Objecte: Realització projecte “Habitació 1418”. 
Data: 2 de gener de 2015. 
Vigència: fins a finalització de les activitats (31 de desembre de 2015). 
Aportació econòmica: -- Pressupost 23.355 € 
 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona relatiu al Màster en Estudis Museístics i Teoria Crítica. 
Objecte: Organització del Màster en Estudis Museístics i Teoria Crítica de la UAB, durant 
la seva VI Edició (abril 2016 – juny 2017). 
Data: 20 de gener de 2015. 
Vigència: Durant la VI Edició del Màster en Estudis Museístic i Teoria Crítica (abril 2016 – 
juny 2017). 
Aportació econòmica: cànon sobre els ingressos de matrícula.  
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 Acord marc de col·laboració entre diferents institucions (Diputació de Barcelona, Foment 

Ciutat Vella SA, Fundació Tot Raval, Fundació Gran Teatre del Liceu, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona)per establir les bases del 
projecte “Apadrina el teu equipament” en el marc del projecte Raval Cultural. 
Objecte: Establir les bases del projecte “Apadrina el teu equipament”, en el marc del 
projecte Raval Cultural, per potenciar la interrelació entre grans equipaments culturals del 
barri i els diferents centres educatius de Bressol, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles 
Formatius de la zona. 
Data: 4 de febrer de 2015. 
Vigència: 4 anys i comprendrà els cursos acadèmics 2014-15,2015-16, 2016-17, 2017-18. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme al MACBA la següent 
activitat de promoció de l’art contemporani: Accessibilitat.  
Objecte: Facilitar recursos econòmics per a promoure l´Accessibilitat al MACBA.  
Data: 23 de febrer de 2015. 
Vigència: Fins la finalització de l´activitat. 
Aportació econòmica: 42.000 € 
 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme al MACBA la següent 
activitat de promoció de l’art contemporani: Programa Apropar l’Art a les escoles – Beques 
escolars, entre gener i desembre del 2015.  
Objecte: Facilitar recursos econòmics per Apropar l’art a les escoles mitjançant un 
programa de beques escolars, durant el període gener-desembre 2015.  
Data: 25 de febrer de 2015. 
Vigència: Fins la finalització de l´activitat. 
Aportació econòmica: 30.000 € 
 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme al MACBA la següent 
activitat de promoció de l’art contemporani: MACBA en Família.  
Objecte: Facilitar recursos econòmic s per dur a terme al MACBA l’activitat de “MACBA en 
Família”.  
Data: 27 d’abril de 2015 . 
Vigència: Fins la finalització de l´activitat. 
Aportació econòmica: 28.000 € 
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 Conveni de col·laboració entre Bonnin-Julve, SL (La Seca Espai Brossa) i el Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona en relació a la programació i ubicació de part del 
programa d’accions Barribrossa 2015. 
Objecte: Col·laborar en l’organització del BARRIBROSSA 2015, que aquest any porta per 
títol Joan Brossa en terra de meravelles. Les fonts de l’univers Brossià, per tal que el 
MACBA pugui acollir en el marc del seu programa El MACA ES VIU, l’activitat 
AUTOMATÀRIUM, prevista per al proper 23 de maig a l’atri del MACBA.  
Data: 27 d’abril de 2015 . 
Vigència: fins 23 de maig (dia de l´activitat). 
Aportació econòmica: 2.500 € 
 

 Conveni de col·laboració entre la Direcció de Creativitat i Innovació de l´Institut de Cultura 
de Barcelona i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona en relació a la 
realització d’una activitat compartida entre el MACBA i NOVUM, Festival de Ciència i 
Tecnologia i Innovació de Barcelona 2015. 
Objecte: Col·laborar en l’organització de l’activitat Cartografia aèria del barri, a càrrec del 
col·lectiu Public Lab, prevista per al dia 25 d’abril de 2015 a les 19 h a l’atri del MACBA. 
Data: 7 de maig de 2015 . 
Vigència: fins al 31 de desembre de 2015. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme al MACBA la següent 
activitat de promoció de l’art contemporani: formació permanent de professorat del curs 
2015-2016.  
Objecte: Facilitar recursos econòmics per realitzar la formació permanent de professorat 
del curs 2015-2016.  
Data: 20 de juliol de 2015. 
Vigència: Fins la finalització de l´activitat. 
Aportació econòmica: 40.000 €- 
 

 Acord de col·laboració entre el British Council i el Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona. 
Objecte: Aportació del British Council al programa Contínuum, Músiques en continuïtat, 
un cicle de concerts previst per als dijous del mes de juliol 2015, en el marc del programa 
“El MACBA es Viu”. 
Data: 7 de maig de 2015 
Vigència: 23 de juliol de 2015. 
Aportació econòmica: -- 
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 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Jaume Bofill i el Consorci Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona. 
Objecte: Establir un marc d’actuació entre el MACBA i la Fundació Jaume Bofill en el 
projecte “Educació Demà”, que permeti, desenvolupi i doni reconeixement a aquesta 
col·laboració.  
Data: 21 de setembre de 2015. 
Vigència: 5 anys. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a la realització d’un taller de 
fotografia durant el curs 2015-2016. 
Objecte: Establir línies de col·laboració entre el CCCB i el MACBA per a la realització d´un 
taller de fotografia que es durà a terme des de l´1 d´octubre de 2015 al 30 de juny de 2016, 
a les seus d´ambdues institucions. 
Data: 30 de setembre de 2015. 
Vigència: fins finalització de les actuacions previstes, no més enllà del 31 de juliol de 2016. 
Aportació econòmica: -- 
 
 

Recursos Humans 

 
 Conveni de col·laboració educativa entre la Facultat d´Economia i Empresa de la Universitat 

de Barcelona i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de l grau i la 
llicenciatura. 
Data: 5 de març de 2015. 
Vigència: curs acadèmic 2014-2015, renovable automàticament. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes entre la Formación Sin Barreras i 
el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona.  
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes per a alumnes de màster, 
postgrau i formació professional. 
 Data: 16 març de 2015. 
Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 

 
 Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Saragossa i el Consorci Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona.  
Objecte: Cooperació educativa amb la Universitat de Saragossa pel curs 2015-16. 
Data: 10 d’abril de 2015. 
Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració educativa entre la Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de de grau o 
màster. 
Data: 8 de maig de 2015. 
Vigència: curs acadèmic 2014-2015, renovable automàticament. 
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Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració educativa entre la Fundació Institut d’Educació Contínua 
(fundació IDEC) i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a la realització 
de pràctiques acadèmiques externes. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris 
i de formació de postgrau de la fundació IDEC . 
Data: 8 juliol de 2015. 
Vigència: fins a 8 de juliol de 2016, prorrogable anualment . 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració entre la Escuela Superior del principado de Asturias i el Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a dur a terme el desenvolupament d’un 
programa de cooperació educativa 
Objecte: Establir un programa de cooperació educativa pel que els alumnes i titulats 
puguin participar en diverses tasques del departament de Restauració del Museu. 
Data: 9 juliol de 2015. 
Vigència: 2 anys, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració educativa entre la Facultat d´Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de l grau i la 
llicenciatura. 
Data: 17 de setembre de 2015. 
Vigència: curs acadèmic 2015-2016, renovable automàticament. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants en els 
camps dels estudis oficials de cicle, grau i màster, de centres propis de la UPC. 
Data: 13 de novembre de 2015. 
Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 
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 Conveni de col·laboració entre l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT-UB i el Consorci Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona per ala realització de pràctiques acadèmiques externes. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de l´AUHT 
CETT-UB. 
Data: 18 de novembre de 2015. 
Vigència: 1 any, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni marc de col·laboració educativa entre l’Institut National du Patrimoine i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de l´Institut 
National du Patrimoine. 
Data: 18 de desembre de 2015. 
Vigència: 1 any prorrogable automàticament. 
Aportació econòmica: -- 
 

 Conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona, entitat titular de l´Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (FUAB-
ESAGED) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
Objecte: Desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de 
l´ESAGED . 
Data: 23 de desembre de 2015. 
Vigència: 5 anys, prorrogable anualment. 
Aportació econòmica: -- 

 

 

Gestió 

 
 Conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament 

de Cultura, i Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, per regular la 
transferència a favor de dita entitat per a l’any 2015.  
Objecte: Regular la formalització d’una transferència a favor del Consorci MACBA 
Data: 22 de gener de 2015 
Vigència: de l´1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 
Aportació econòmica: Despeses de funcionament 2.807.935,00 € i Despeses de capital 
161.606,88 € 
 
 
 


