CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES I L’INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL
PER LA PAU PER A LA ITIENERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ
PARAULES DESCALCES. DONES FENT PAU,

REUNITS
D’una part, la Sra. Pilar Díaz Romero, alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat,
De l’altra, la Sra. Vicenta Font i Gregori, directora de l’Institut Català Internacional per la
Pau (en endavant, ICIP)
ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’Ajuntament d’Esplugues, representant a
aquesta Corporació en virtut de les facultats conferides per l’article 21 de la Llei de
Bases de Règim Local.
La segona, en representació de l’ICIP en virtut de la delegació del seu president
mitjançant la Resolució de data 26 de gener de 2017.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per al present atorgament i
MANIFESTEN
I.- Que l’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES està interessat en poder acollir temporalment al
seu municipi l’exposició “Paraules descalces. Dones fent pau” i disposa d’un espai
expositiu que reuneix les condicions necessàries.
II.- Que la finalitat bàsica de l’ICIP és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al
món, promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que
Catalunya tingui un paper actiu com agent de pau. Com a activitat instrumental per
exercir les funcions que la llei li atribueix organitza i/o patrocina conferències,
exposicions, documentals, seminaris i tertúlies per tal de fomentar la formació en
temes de pau i fer difusió de la recerca i el coneixement.
D’acord amb els antecedents exposats, els compareixents
ACORDEN
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES i l’ICIP, amb la finalitat que l’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
aculli l’exposició “Paraules descalces. Dones fent pau” formada pels elements
descrits a l’Annex d’aquest conveni i d’acord amb el que preveu l’article 19.4. del Reial
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decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual.
Segon.- Obligacions de l’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES es compromet a:
-

Informar dels llocs i dates en què es presentarà l’exposició.

-

En totes les activitats de difusió i de divulgació, fer constar en lloc visible que
l’exposició ha estat cedida per l’ICIP.

-

Responsabilitzar-se del transport d’anada i tornada, muntatge i desmuntatge de
l’exposició.

-

Vetllar pel manteniment, conservació i seguretat de l’exposició durant la
vigència del conveni, acceptant que el material cedit és el descrit a l’Annex i es
troba en perfecte estat en el moment de la cessió, excepte que s’hagués
notificat per escrit el contrari a l’ICIP, prèviament a prendre possessió de
l’exposició.

-

Reparar els desperfectes que es puguin ocasionar en l’obra o elements
extraviats, durant el temps de cessió de l’exposició o en el muntatge,
desmuntatge i transport d’anada i tornada de la mateixa.

-

Retornar l’exposició quan finalitzi la vigència del conveni o en el dia formalment
acordat per ambdues parts.

-

Indemnitzar a l’ICIP, de conformitat amb la normativa aplicable, en cas de
pèrdua o substracció del material o de no retornar aquest en els límits
temporals acordats.

Tercer.- Obligacions de l’ICIP
L’ICIP es compromet a:
-

Proporcionar a AJUNTAMENT D’ESPLUGUES els materials que conformen
l’exposició “Paraules descalces. Dones fent Pau”.

-

Difondre la realització de l’exposició.

Quart.- Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la data de la seva signatura fins que
hagin transcorregut 10 dies a partir de la finalització del període d’exposició, prevista
pel 27 d’octubre de 2017.
Cinquè.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
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– El transcurs del termini de vigència del conveni.
– El mutu acord de les parts.
– La impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
– L’incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
Sisè.- Règim jurídic i competència jurisdiccional
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les disposicions de la
normativa reguladora del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i la del règim jurídic del sector públic.
Pel que fa al procediment normatiu a seguir en el cas de pèrdua, dany o sostracció del
material de l’ICIP o del retard en el seu retorn, serà l’establert per a la responsabilitat
civil contractual (art. 1101 i ss CC).
Les controvèrsies que puguin suscitar-se en aplicació d’aquest conveni seran resoltes,
en primera instància, de mutu acord i de forma amistosa i, en el seu cas, pels tribunals
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè així consti, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i
data que s’assenyalen.
Esplugues de Llobregat, a

Pilar Díaz Romero
Alcaldessa
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Vicenta Font i Gregori
Directora de l’Institut Català Internacional
per la Pau
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ANNEX
El material expositiu consta de de 16 lones de PVC amb fotografies i textos de tres
metres d’alçada per un metre d’ample.
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