
 

Conveni de col·laboració amb CLOUDGUIDE,SL per a la participació del museu 
en la seva aplicació 

Data de signatura:           22/12/2015 

Vigència:                         Fins el 22/12/2017, renovable per acord explícit 

12ª Addenda al conveni amb el POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC, SAU, per a 
la fixació de les condicions de l'entrada combinada entre ambdues institucions per 
a l'any 2016 

Data de signatura:           16/12/2015 

Vigència:                         Fins al 31/12/2016 

Segona addenda al conveni de col·laboració amb l'AGÈNCIA CATALANA DE 
LA JOVENTUT en el marc del Programa d'arts visuals (convocatòria ART 
JOVE), any 2016 

Data de signatura:           9/12/2015 

Vigència:                         Fins el 31/12/2016 

Primera Addenda al conveni de col·laboració amb la FEDERACIÓ D'ATENEUS 
DE CATALUNYA (FAC) pel lliurament dels Premis Ateneus’2015 de la Federació 
al museu el 16 de desembre de 2015 

Data de signatura:           3/12/2015 

Vigència:                         Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb FUNDACIÓ AGBAR per a l'aportació econòmica 
destinada al programa d'activitats adreçades al públic escolar de zones 
socioculturalment desafavorides per al curs 2015-2016 

Data de signatura:           17/11/2015 

Vigència:                         Fins el 31/07/2016, renovació explícita 

Conveni de col·laboració amb la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) per a 
la publicació de la monografia "Les dues cares de la moneda: fabricació versus 
falsificació a Catalunya (1808-1908)" 

Data de signatura:           14/11/2015 

Vigència:                         Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb FIRA DE BARCELONA  per a l'aportació a les 
activitats del museu corresponent als anys 2015-2016 

Data de signatura:           12/11/2015 

Vigència:                         Fins el 31/12/2016 



 

Conveni de col·laboració amb l'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Museu Jaume 
Morera de Lleida) per a l'organització de l'exposició antològica de Xavier Gosé 
(1876-1915) al MUSEU NACIONAL  

Data de signatura:           10/11/2015 

Vigència:                         Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS i l'ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ROMÁNICO per a l'organització de 
l'activitat "Gest i moviment a l'edat mitjana"  

Data de signatura:           2/11/2015 

Vigència:                         Compliment objecte 

Conveni de col·laboració amb VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS (VEGAP), per establir els termes de la llicència global a Internet 
2016-2017 

Data de signatura:           22/10/2015 

Vigència:                         Fins el 31/12/2017 

Contracte amb IVENTURE SPAIN, SL per a la comercialització d'entrades del 
museu mitjançant la tarja iVenture Barcelona (venda on-line) 

Data de signatura:           20/10/2015 

Vigència:                          Fins el 20/10/2016, renovació tàcita 

Conveni marc de col·laboració amb EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de 
Barcelona per a la cooperació en la promoció i difusió de projectes comuns i en 
l'organització d'activitats 

Data de signatura:           15/10/2015 

Vigència:                         Indefinida 

Conveni marc de col·laboració amb la FUNDACIÓ LA CIUTAT INVISIBLE i la 
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DEL MNAC 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:           1/10/2015 

Vigència:                         Indefinida 

Conveni de col·laboració amb MAPA D'OR CORPORATE TRAVEL, SL, per a la 
promoció del MUSEU NACIONAL als clients del consignatari (venda vouchers) 

Data de signatura:           17/09/2015 

Vigència:                         Indefinida 



 

Conveni específic de col·laboració entre la XARXA DE MUSEUS D'ART DE 
CATALUNYA I LA FUNDACIÓ AMICS DEL MUSEU NACIONAL descomptes i 
avantatges preferencials als seus membres 

Data de signatura:           1/09/2015 

Vigència:                         Fins l'1/09/2016, prorrogable automàticament 

Primera addenda a l'acord de col·laboració amb la FUNDACIÓ PER A 
L'ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) per establir 
un marc general d'actuació en assumptes d'interès comú (ampliació vigència) 

Data de signatura:           31/07/2015 

Vigència:                         Fins el 31/07/2020 

Conveni de col·laboració amb VIATOR, INC. per a la promoció del MUSEU 
NACIONAL als seus clients (venda online d'entrades) 

Data de signatura:           30/07/2015 

Vigència:                         Indefinida 

Conveni de col·laboració amb CEETIZ per a la promoció del MUSEU 
NACIONAL als seus clients (venda online d'entrades) 

Data de signatura:          17/07/2015 

Vigència:                         Indefinida 

Addenda al Conveni de coedició de la col·lecció MEMÒRIA ARTIUM signat el 
26/07/2001, per a l'adhesió del Museu de Disseny de Barcelona (ICUB) com a vuitè 
coeditor 

Data de signatura:           16/04/2015 

Vigència:                          no consta/contracte coed.específic x cada títol 

11ª Addenda al conveni marc subscrit amb la FUNDACIÓ PRIVADA AMICS 
DEL MNAC, reguladora del Pla d'Actuació 2015 

Data de signatura:           30/01/2015 

Vigència:                         Fins el 31/12/2015 

 


