
                                 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ MAS MIRÓ I 
L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER A LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 

DEL MAS MIRÓ I DEL PAISATGE DE MONT-ROIG DEL CAMP 

 

D’una part, la Sra. Yolanda Pérez Díaz amb DNI ***1231** en representació de la 
regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb seu social a la Ctra. 
de Colldejou, s/n 43300 Mont-roig del Camp i NIF: P4309300D. 

I d’un altre part, el Sr. Fran Morancho López amb DNI ***7851** i  com a president de la 
Fundació Mas Miró, amb seu social a Finca Mas Miró, s/n, 43300 Mont-roig del Camp i 
NIF: G55600548. 

Les parts es reconeixen capacitat legal necessària per subscriure el present conveni. 

El Secretari Accidental de la Corporació, José Enrique Bellver Soto, actuarà com a 
fedatari de l’acte.  

MANIFESTEN: 

Que és voluntat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ajudar en tot allò que estigui al 
seu abast en la promoció del Mas Miró com a equipament cultural obert al públic, i centre 
territorial de referència de l’Art Mironià, així com en la promoció de seminaris, cursos, 
conferències, representacions i qualsevol altra manifestació que es desenvolupi al Mas 
Miró, amb la finalitat de difondre l’art i l’educació artística amb visió de futur. 

Que la Fundació Mas Miró, constituïda el 15 de març de 2013, és la impulsora de la 
museïtzació i l’obertura al públic del Mas Miró com a casa de l’artista, el Patronat del 
qual forma part l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, essent-ne President l’Alcalde de 
Mont-roig del Camp. 

Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp és competent en la promoció de la cultura, 
equipaments culturals i en les activitats culturals i instal·lacions culturals i en la promoció 
de l’activitat turística i el turisme de conformitat amb els articles 25.2.m) i h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66.3.n) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, mitjançant la Regidoria de Turisme, té la 
finalitat de posar en valor els recursos turístics del municipi mitjançant la seva promoció, 
considerant-se el Mas Miró un recurs de turístic de primer ordre i d’abast internacional. 

Que la Regidoria de Turisme i la Fundació Mas Miró consideren el valor afegit que 
suposa la coordinació i la integració d’esforços davant l’objectiu comú de posar en valor 
el paisatge de Miró, la relació de l’artista amb el poble de Mont-roig i la promoció del 
Mas Miró, convertint-lo en una institució de referència per entendre la vida i obra de 
l’artista. 

 

Per tant ambdues parts acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d’acord 
a les següents: 



                                 
CLÀUSULES: 

1. Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
i la Fundació Mas Miró per a la posada en valor del paisatge de Miró, la relació de 
l’artista amb el poble de Mont-roig i la promoció del Mas Miró com a punt de 
referència en l’obra i vida de Joan Miró. 

2. Organisme gestor 

La gestió de les accions que es desenvolupin a través del present conveni es duran 
a terme a través de l’oficina tècnica de la Fundació Mas Miró, que tindrà com a 
responsable a la Sra. Elena Juncosa Vecchierini, directora de la Fundació Mas Miró. 

3. Deures i obligacions 

Mitjançant el present conveni ambdues parts reconeixen una sèrie de deures i 
obligacions que s’estipulen a continuació: 
 
Per part de la Fundació Mas Miró: 

 
- Informar de les accions que desenvolupin a través del present conveni a la 

Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de la forma que 
acordin ambdues parts.  

- Col·laborar amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en les accions pròpies de 
promoció i difusió, ja sigui mitjançant presstrips, famtrips, jornades culturals, o 
qualsevol altre acció que es realitzi en vers a la figura de Joan Miró i la seva 
vinculació amb Mont-roig del Camp. 

- Suport i cessió del divers material gràfic divulgatiu que s’editi per a la promoció 
del Mas Miró i del paisatge de Mont-roig. 

- Inclusió del logotip de “Mont-roig Miami Turisme” en tot el material gràfic 
divulgatiu que s’editi per a la promoció del Mas Miró i del paisatge de Mont-roig. 

- Cessió de fotografies i suport visual per a la promoció del Mas Miró i del paisatge 
de Mont-roig a través de qualsevol mitjà de comunicació, sempre amb inclusió 
dels drets d’imatge i amb el vist i plau de la Fundació Mas Miró. 

- Cessió de la marca de la Fundació Mas Miró per a la promoció i divulgació de 
tots els actius vinculats a la figura de l’artista. 
 

Per part de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: 

- Suport pel desenvolupament de les accions de promoció i difusió que es realitzin 
a través del present conveni mitjançant aportació econòmica estipulada. 

- Suport per a la promoció i difusió del Mas Miró i del paisatge de Mont-roig a 
través dels canals de comunicació propis i aliens que la Regidoria de Turisme 
consideri adients. 
 
 

- Suport a la promoció i difusió del divers material gràfic editat des de la Fundació 
Mas Miró a través de les Oficines de Turisme del municipi. 
 

4. Pressupost 



                                 
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de la Regidoria de Turisme realitzarà 
una aportació econòmica al projecte per a l’exercici del 2021 de 20.000 €, 
consignada a l’aplicació pressupostària 2021 / 190 / 43208 / 48964 / 01 del 
pressupost municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2021. 

5. Forma de pagament 

El pagament de l’aportació econòmica es realitzarà un cop aprovat el pressupost 
definitiu de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’exercici del 2021 i un cop 
formalitzat i signat el present conveni. 
 
L’oficina tècnica de la Fundació Mas Miró podrà realitzar una sol·licitud d’una 
bestreta del 50% del seu pagament mitjançant una instància oficial a l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp - Regidoria de Turisme. 
 
El 50% restant, s’aportarà un cop que la Fundació Mas Miró hagi justificat les 
aportacions rebudes en els termes fixats en el present conveni. 
 
En el cas de que no quedi justificat l’import subvencionat, la Fundació Mas Miró 
haurà de reintegrar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp l’import restant de la 
bestreta lliurada. 
 

6. Comissió de seguiment 

Es crearà una Comissió de Seguiment del conveni que estarà constituïda per un 
representant designat per cada una de les entitats signants. 
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents:  
 

- Supervisar la tramitació de les actuacions derivades del projecte en el seu àmbit 
territorial i contemplades en el conveni. 

- Verificar el compliment dels acords. 
- Verificar les justificacions presentades per la Fundació Mas Miró i realitzar un 

acta favorable a l’abonament de les quantitats acordades o, en el seu cas, si no 
és favorable, fent constar les possibles mancances de la justificació per tal que 
la Fundació Mas Miró pugui esmenar-les. 

- Les que contempla l’article 49.f de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic 
del sector Públic. 

 

7. Justificació i control financer 

Per tal de justificar l’aportació econòmica realitzada, abans de l’1 de febrer de 2022 
la Fundació Mas Miró haurà de presentar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp – 
Regidoria de Turisme, un compte justificatiu que inclogui: 
 

- Memòria descriptiva de les activitats i accions realitzades amb justificació 
documental  

- Balanç econòmic de les accions realitzades, detall de les depeses i dels 
ingressos. 



                                 
- Factures  -identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió- i, 

el comprovant del seu pagament.  
- Així mateix justificarà la publicitat de la col·laboració de l’Ajuntament- segons 

directrius de la  marca de l’Ajuntament. 
 

Des de la Regidoria de Turisme caldrà informe favorable del tècnic de l’àrea de 
turisme d’execució correcte de les actuacions subvencionades. 

El control financer d’aquesta subvenció correspondrà a la Intervenció de 
l’Ajuntament, i es durà a terme d’acord amb el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, restant la Fundació Mas Miró sotmesa al 
compliment de totes les obligacions que aquesta preveu. 
 
En cas de pròrroga del conveni, aquest mecanisme de seguiment i control dels 
compromisos s’haurà de complir abans de l’1 de febrer de l’any següent al pagament 
de l’aportació. 

 
8. Durada  

     La durada del present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2021, prorrogable automàticament a no ser que algunes de les 
parts manifestin la voluntat de rescindir-lo per escrit, amb el límit establert a l’article 
49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el qual 
estableix que  els convenis han de tenir una durada determinada que no pot ser 
superior a 4 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior i en 
qualsevol moment abans de finalització del termini previst a l’apartat anterior, els 
signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 
 
La pròrroga automàtica estarà condicionada a què en els anys successius caldrà 
que el Ple de l’Ajuntament contempli l’aplicació pressupostària adequada i suficient 
en les aprovacions  dels pressupostos 2022-2025. 
 
El conveni es perfeccionarà per la presentació del consentiment de les parts, i per 
tant, entrarà en vigor en el moment de la seva signatura.  
 
No obstant l’anterior, el conveni podrà finançar actuacions executades amb 
anterioritat a la signatura del conveni, tal com permet l’art. 31.3 de la LGS. 
 

9. Modificació del conveni 

Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per 
mutu acord. 
 

 
10. Extinció del conveni i causes de resolució 

El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 



                                 
Són causes de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga d’aquest. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a  la part incomplidora en 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat 
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants. 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment, persistís l’incompliment, la 
part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de 
resolució i s’entendrà resolt el conveni. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent a les anterior prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 

11. Efectes de la resolució del conveni 

El compliment i resolució del conveni donarà lloc a la liquidació dels mateixos a fi de 
determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

En relació als compromisos econòmics derivats del present conveni, s’entendrà que 
s’han complert quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de 
totes dues parts, tenint en compte les regles previstes a l’art. 51.2 de la LRJSP.  

No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del 
conveni existeixen actuacions en curs d’execució, les parts a proposta de la comissió 
de seguiment, vigilància i control del conveni, podran acordar la continuació i 
finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini 
improrrogable per a la seva finalització, transcorregut en qual haurà de realitzar-se 
la liquidació de les mateixes en termes establerts en l’apartat anterior. 

12. Jurisdicció 

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que 
pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. 
 
No obstant en cas de persistir el desacord, correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Tarragona resoldre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la seva interpretació i compliment. 
 
 
 
 
El present conveni entrarà en vigor a la data de la segona signatura al marge. 
 
 



                                 
Sra. Yolanda Pérez Díaz 
 
REGIDORA DE TURISME DE 
L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL 
CAMP 

Sr. Fran Morancho López 
 
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ 
MAS MIRÓ 

 
 

 


