
 

Tercera addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per a la participació del museu en la programació dels cursos 
"Gaudir UB" (curs 2016-2017) 

Data de signatura:           17/05/2016 

Vigència:                          Fins el 30/06/2017 

Conveni de col·laboració amb el COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, 
D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA 
(JORGC) per a l'organització d'activitats en l'àmbit cultural coincident i la 
cooperació mútua en la promoció i difusió de projectes comuns 

Data de signatura:           11/05/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016, renovació anual 

Conveni de col·laboració amb SCREEN PROJECTS, SL (LOOP FESTIVAL 
BARCELONA) per a l'exposició de l'obra "States of Grace" al MUSEU 
NACIONAL 

Data de signatura:           2/05/2016 

Vigència:                          Compliment objecte 

Contracte de patrocini publicitari amb RADIOCAT XXI (RAC1-RAC105) per a 
fixar els termes de la col·laboració corresponent a l'any 2016 

Data de signatura:           29/04/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Conveni marc de col·laboració entre la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA) i el MUSEU NACIONAL per a intercanvi 
d'informació i la realització d'accions d'interès mutu 

Data de signatura:           20/04/2016 

Vigència:                          Fins l'1/04/2017 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ PRIVADA DAMM per a l'aportació 
econòmica a les activitats del MUSEU NACIONAL per a l'any 2016 

Data de signatura:           20/04/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Segona addenda a l'Acord marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT 
OBERTA DE CATALUNYA (UOC) signat en data 12 de setembre de 2012, per al 
Curs d'Iniciació en Estratègia digital en organitzacions culturals 

Data de signatura:           20/04/2016 

Vigència:                          Fins el 20/04/2019, prorrogable per acord explícit 



 

Segona addenda al conveni amb CAPITANIA GENERAL DE BCN per a 
l'ampliació del dipòsit amb un conjunt de peces del Gabinet Numismàtic de 
Catalunya 

Data de signatura:           15/04/2016 

Vigència:                          Fins el 14/07/2021, pròrroga automàtica 

Acord de confidencialitat amb FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD 
CAPITAL FOUNDATION (MWCB) en el marc de la iniciativa "Experiència pilot 
El turista connectat"- Projecte BIG DATA 

Data de signatura:           15/04/2016 

Vigència:                          Indefinida 

Primera addenda al conveni de col·laboració amb l'AJUNTAMENT DE LLEIDA 
per a la itinerància de l'exposició antològica de Xavier Gosé (1876-1915) al Museu 
Jaume Morera de Lleida 

Data de signatura:           1/04/2016 

Vigència:                          Compliment objecte 

Primera addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per a dur a terme un estudi colorimètric de dibuixos i 
fotografies del MUSEU NACIONAL 

Data de signatura:           15/03/2016 

Vigència:                          Fins el 14/09/2017, renovable expressament 

Conveni de col·laboració amb AMIGO GROUP EUROPA, SL per a la promoció 
del Museu Nacional als clients de l'agència de viatges (venda vouchers) 

Data de signatura:           12/03/2016 

Vigència:                          Indefinida 

Addenda al Conveni amb el CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE 
CATALUNYA (CSUC)  per a fixar els termes de la col·laboració per a l'any 2016 

Data de signatura:           12/03/2016 

Vigència:                          Fins el 12/03/2017 

Conveni de col·laboració amb la BIBLIOTECA DE CATALUNYA per a la 
participació del MUSEU NACIONAL en el projecte CÀNTIC (Catàleg 
d'Autoritats de Noms i Títols de Catalunya) (substitueix H107-04/2012) 

Data de signatura:           10/03/2016 

Vigència:                          Fins el 10/03/2020 



 

Conveni de dipòsit amb el CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES d'obres de 
la col·lecció del MUSEU NACIONAL per a ser exposades als Museus de Sitges 

Data de signatura:           9/03/2016 

Vigència:                          Fins el 9/03/2026, prorrogable per addenda 

Conveni de col·laboració amb l'AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 
(ACJ) en el marc del Programa de Descomptes del Pack Jove 2016 del Carnet Jove 
a les persones titulars 

Data de signatura:           4/03/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Conveni de col·laboració amb EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, S.L. 
(DIARI ARA) per a fixar els termes de  l'aportació a les activitats del MUSEU 
NACIONAL en espais publicitaris l'any 2016 

Data de signatura:           1/03/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Segona addenda al conveni marc de col·laboració amb la UNIVERSITAT DE 
BARCELONA (UB) per a la participació del museu en el projecte "Modernisme: 
Accés obert" 

Data de signatura:           1/03/2016 

Vigència:                          Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb la FUNDACIÓ TMB, per a la realització d'una 
acció conjunta de promoció i difusió del patrimoni i les activitats del MUSEU 
NACIONAL l'any 2016 

Data de signatura:           1/03/2016 

Vigència:                          Fins el 28/02/2017 

Conveni de col·laboració empresarial amb GAS NATURAL, SDG, S.A., per a 
l'aportació econòmica al programa d'activitats generals del MUSEU NACIONAL 
de l'any 2016 

Data de signatura:           1/03/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Segona pròrroga al conveni marc amb l'INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN (IVAM) per establir les condicions per a la cessió recíproca de 
reproduccions fotogràfiques 

Data de signatura:           1/03/2016 

Vigència:                          Fins el 7/06/2025 



 

Cinquena Addenda al conveni amb el CONSORCI PATRIMONI MUNDIAL DE 
LA VALL DE BOÍ per a establir els Programes d'Actuació l'any 2016 

Data de signatura:           26/02/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Conveni de col·laboració amb TOPTOURISME SPAIN, SL per a la promoció del 
Museu Nacional als clients de l'agència de viatges (venda vouchers) 

Data de signatura:           24/02/2016 

Vigència:                          Indefinida 

Conveni de col·laboració amb D'OR JOIERS, SA per al finançament del congrés 
"La joia en l'art i l'art en la joia" que es celebrarà al museu la tardor de 2016 

Data de signatura:           24/02/2016 

Vigència:                         Compliment objecte 

Conveni  marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre, l’Associació Conarte 
Internacional, la Delegació Espanyola de British Council, el Consorci de l'Auditori 
i l'Orquestra, el Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment, la 
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, la Fira Internacional de 
Teatre Integratiu (FITI), el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) per a l'impuls de l'OBSERVATORI DE LES ARTS 
ESCÈNIQUES aplicades amb especial atenció als àmbits de la comunitat, 
l’educació i la salut. 

Data de signatura:           23/02/2016 

Vigència:                         Fins el 23/02/2020, renovable expressament 

Conveni de col·laboració amb l'AJUNTAMENT DE BARCELONA-DISTRICTE 
DE SANTS-MONTJUÏC a la campanya d'activitats de vacances d'estiu per a 
infants i adolescents 2016 (document d'adhesió) 

Data de signatura:           10/02/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Conveni de dipòsit amb el senyor PEDRO JIMÉNEZ-MEIFRÉN CARALPS 
(FONS MAMARBACHI-MEIFRÉN) d'un conjunt de nou ombres xineses 

Data de signatura:           5/02/2016 

Vigència:                          Fins el 5/02/2026, prorrogable per acord explícit 

12ena. Addenda al conveni marc subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA 
AMICS DEL MNAC, reguladora del Pla d'Actuació 2016 



 

Data de signatura:           30/01/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Contracte de dipòsit amb el MUSEU DE LA GARROTXA (Institut Municipal de 
Cultura d'Olot) d'obres de la col·lecció del MUSEU NACIONAL per a ser 
exposades al Museu d'Olot 

Data de signatura:           29/01/2016 

Vigència:                          Fins el 29/01/2026 

Conveni de col·laboració amb SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, 
SL (CADENA SER) per a fixar els termes de l'aportació a les activitats del 
MUSEU NACIONAL en insercions publicitàries a les seves emissores l'any 2016 

Data de signatura:           27/01/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Contracte amb el diari EL 9 NOU pel patrocini publicitari del MUSEU 
NACIONAL per a l'any 2016  

Data de signatura:           20/01/2016 

Vigència:                         Fins el 31/12/2016, renovació automàtica 

Contracte amb el DIARI SEGRE, SL pel patrocini publicitari del MUSEU 
NACIONAL l'any 2016 

Data de signatura:           20/01/2016 

Vigència:                         Fins al 31/12/2016, renovació automàtica 

Conveni de col·laboració amb INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, SA-Spm (BTV - BARCELONA FM) per a l'aportació a la difusió 
de les activitats del museu mitjançant espais publicitaris a l'emissora l'any 2016 

Data de signatura:           15/01/2016 

Vigència:                          Fins el 31/12/2016 

Contracte amb CLUB VANGUARDIA per l'adhesió del museu als descomptes en 
els seus serveis que ofereix 

Data de signatura:           15/01/2016 

Vigència:                          Indefinida 

Conveni de col·laboració amb RADIO POPULAR, S.A. (CADENA 100) per a fixar 
els termes de l'aportació a les activitats del MUSEU NACIONAL en insercions 
publicitàries a les seves emissores l'any 2016 



 

Data de signatura:          11/01/2016 

Vigència:                         Fins el 31/12/2016 

Conveni marc de col·laboració amb l'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (ETSAB) de la UPC en el camp de la 
divulgació del patrimoni i altres assumptes d'interès comú (+ gratuïtat preu 
d'entrada general del museu) 

Data de signatura:           4/01/2016 

Vigència:                         Indefinida 

 


