Data última actualització
30/06/2016

Relació de convenis signats vigents pel Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona (CMCNB)
núm exp

2015/0214.02

tipus

General de col·laboració
(específic)

signants

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

data signatura

30/05/2016

vigent fins a

30/05/2018

N160000195

Associacions Museu

ICO (Institut Català d'Ornitologia)

17/03/2016

16/03/2018

N160000172

Associacions Museu

Societat Catalana de'Herpetologia

17/03/2016

16/03/2018

N160000123

Associacions Museu

Societat Catalana de Lepidopterologia

19/02/2016

18/02/2018

N160000007

Convenis Col·laboració

ASSOCIACIÓ APRENEM

03/05/2016

02/05/2020

2014/0298

Activitats científiques

FUNDACIÓ WORLD NATURE

04/09/2014

03/09/2018

2014/0225

Col·leccions

AJUNTAMENT DE MANLLEU (centre Estudis Mediterranis - Museu del
Ter)

02/07/2014

01/07/2018

2014/0029

Col·leccions

Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Institut Mediterrani
Estudis Avançats IMEDEA

18/02/2014

17/02/2018

N150000340

General de col·laboració

Consorci de Turisme de Barcelona (CTB) -Transports de Barcelona, SA
(TB)

01/01/2016

31/12/2016

OBJECTE

L’objecte del present conveni és establir l’acord entre ambdues
Institucions per tal que les dades dels exemplars fòssils conservats al
Departament de Paleontologia del Consorci Museu de Ciències
Naturals de Barcelona que compleixen l’estatus de “tipus” (holotips i
altres) puguin ser incorporades a la base de dades i a la pàgina web
que sobre exemplars paleontològics tipus conservats a Catalunya
manté l’ICGC.

Conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions amb
l’objecte de desenvolupar estudis científics i activitats encaminades a
la difusió d’aquests coneixements, augmentar el fons patrimonial del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i elaborar projectes
específics d’investigació i conservació
Conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions amb
l’objecte de desenvolupar estudis científics i activitats encaminades a
la difusió d’aquests coneixements, augmentar el fons patrimonial del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i elaborar projectes
específics d’investigació i conservació
Conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions amb
l’objecte de desenvolupar estudis científics i activitats encaminades a
la difusió d’aquests coneixements i elaborar projectes específics
d’investigació i conservació.

Drets i obligacions
CMCNB: aportarà la informació i les dades dels exemplars
paleontològics amb estatus de “tipus” que conserva estructurada, en la
mesura que sigui possible, tal com s’especifica a l’annex a aquest
conveni; aportarà a l’ICGC, les dades corresponents a noves
incorporacions d’holotips a la seva col•lecció, si escau, i totes les altres
dades corresponents a les actualitzacions que es puguin produir, les
quals es precisin pel manteniment actualitzat de la base de dades i de
No
la pàgina web.
IGCC: gestionarà la base de dades i pàgina web d’exemplars fòssils
“tipus” de Catalunya, incorporant la informació i les dades aportades
pel CMCNB i a fer-les accessibles per internet similarment a la resta
de dades i informació procedents d’altres institucions, amb idèntiques
prestacions. Efectuarà les operacions de manteniment i actualització
de la base de dades i de la pàgina web.

Aportació econòmica

CMCNB: es farà càrrec del material zoològic aportat pels membres de
l’ICO .
No
ICO: col•laborarà en els treballs de conservació i/o recerca de la
col•lecció del Museu
CMCNB: es farà càrrec del material zoològic aportat pels membres de
SCH
No
SCH: col.laborarà en els treballs de conservació i/o recerca de la
col•lecció del Museu
CMCNB: es farà càrrec del material zoològic aportat voluntàriament
pels membres de la SCL.
SCL: col.laborarà en els treballs de conservació i/o recerca de la
col•lecció del Museu.

No

CMCNB: Cessió gratuïta de la sala d’actes del Museu Blau, 1 cop a
l’any, en els termes establerts a l’Ordenances fiscals que regulen les
taxes per cessió d’ús de locals i espais que siguin vigents en el
moment de la cessió. Difusió de l’Associació a través del Web, del
blog i les xarxes socials; Organitzar un màxim de 6 activitats anuals en
grup per a famílies amb nens amb Síndrome Autista; En relació a la
festa de l’Autisme s’acorda: Autoritzar a l’Associació a situar un stand
dins de les instal•lacions del Museu Blau on l’Associació pugui donar
informació al públic general sobre la festa solidària i vendre productes
de Merchandising amb fins solidaris; Autoritzar l’ús d’elements visuals
que identifiquin l’Associació i l’acció solidaria que porten a terme.
Regular els termes de col·laboració d’ambdues entitats per tal de Ass. Aprenem: Donar a conèixer aquest acord amb el CMCNB a través
donar suport a la tasca d’inclusió de les persones amb trastorns de dels seus canals interns de comunicació; Fer difusió al seu Web de les No
l’espectre autista mitjançant el suport i activitats del CMCNB.
visites i activitats que el Museu realitzi per a persones amb autisme;
Oferir a l’equip educatiu del CMCNB la formació i l’assessorament
necessaris sobre el TEA, per tal de donar una bona atenció a aquests
col•lectius (mínim de 6 formacions anuals).En relació a la festa de
l’Autisme s’acorda:Fer-se càrrec del stand i del personal voluntari que
realitzi les tasques de suport abans esmentades; Disposar d’una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el
desenvolupament de l’activitat; Fer constar la col•laboració del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona en els elements publicitaris que es
generin per donar a conèixer l’acció solidària d’aquesta festa.

Conveni marc de col·laboració per establir i desenvolupar mecanismes
i instruments de mútua col•laboració i benefici, sumant esforços i
recursos disponibles a efectes de brindar un millor servei a la
Recíprocament: Assessorament, intercanvi i difuió coneixement i
comunitat, així com promoure el desenvolupament de la investigació
activitats científiques.
científica i tecnològica, i la seva difusió a fi i efecte que es maximitzi el
públic receptor
Recíprocament: col·laborar en recerca de fons econòmics i aliances
Conveni marc de col·laboració
per a projectes amb tercers. Compartir informació. Suport entre
Colab. en projectes patrimonials (Col·leccions), investigació i difusió. museus per a projectes, estudis, etc. Seguiment d'objectius i resultats
de l'acord.
CMCNB: Assessorament en matèria de gestió de col·leccions i
Conveni marc de col·laboració
disseminació a internet en les activitats de recerca.
Colab. en l'àmbit de la biodiversitat a la Mediterrània Occidental i la
IMEDEA: donar suport a projectes de documentació del col·leccions
seva divulgació per a usos científics, tècnics i de formació
del CMCNB en l'àmbit taxonòmic.
CTB i TB: incloure el CMCNB dins la seva campanya de comunicació i
promoció (fullet, guia informativa, carnet de descomptes, mailings,
Promoció del CMCNB a través el Bus turístic
oficines informació, fires, presentacions, tour operadors, etc). CMCNB:
aplicació descomptes a les entrades. Exclusivitat en acords similars
amb altres entitats.

a concretar en acords específics

No

a concretar en acords específics

1.707,88€ + IVA

Data última actualització
30/06/2016

Relació de convenis signats vigents pel Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona (CMCNB)
núm exp

tipus

signants

data signatura

vigent fins a

OBJECTE

2015/0224

General de col·laboració

FUNDACIÓ MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA

20/04/2015

19/04/2019

Conveni marc de col·laboració
Col·laboració en projectes patrimonials sobre les col·leccions,
investigació i difusió.

2015/0214

General de col·laboració

INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

18/05/2015

17/05/2019

Conveni marc de col·laboració per realitzar actuacions d'interès comú
que es determinin

2015/0165

General de col·laboració

BIOSP (Associació Catalana de Bioespeologia )

20/04/2015

20/04/2019

Conveni marc de col·laboració en l'àmbit de la Bioespeleologia

2015/0061

General de col·laboració

Sr. Leopoldo Gil Nebor i Sra. Elisa Gil Nebot, propietaris de la finca Can
Catà

20/05/2015

20/05/2020

Col·laboració estudis de recerca en la finca Can Catà

2014/0395

General de col·laboració

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa SIGMA

10/10/2014

09/10/2016

Conveni marc de col·laboració en l'àmbit de la investigació i formació
en matèria de preservació i conservació ex situ de les espècies
vegetals amenaçades a catalunya

2014/0368

General de col·laboració

COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS - Generalitat de
Catalunya

19/09/2014

INDEFINIT

Compres de béns i serveis

2014/0079

2014/0034

General de col·laboració

General de col·laboració

TURISME DE BARCELONA (TB)

Institut de Cultura de Barcelona

28/11/2014

18/02/2014

31/12/2016

17/02/2017

2013/0006

General de col·laboració

Fundació BCN Formació

26/02/2013

25/02/2017

2012/0318

General de col·laboració

ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)

03/12/2012

02/12/2016

Gestió de dos productes turístics de TB: la Barcelona Card, targeta,
que ofereix museus i transport públic gratuïts i descomptes a llocs
d'interès, visites i tours, oci, espectacles, locals nocturns, restaurants,
botigues, transports singulars i altres serveis; i la Barcelona Card
Express, que ofereix transport públic gratuït i descomptes a museus i a
d’altres equipaments i serveis turístics.

Adhesió al Quadern Cultura per apropar les activitats del CMCNB als
més joves

Drets i obligacions
Recíprocament: col·laborar en recerca de fons econòmics i aliances
per a projectes amb tercers. Compartir informació. Suport entre
museus per a projectes, estudis, etc. Seguiment d'objectius i resultats
de l'acord.
a concretar en acords específics

Aportació econòmica
a concretar en acords específics

a concretar en acords específics

CMCNB: cedirà un espei al Museu Blau per a la seu de BIOSP.
Facilitar l'accés al Laboratori de Natura de BIOSP. Fer-se'n càrrec del
material biològic aportat per BIOSP. Facilitar espai per a la sala d'actes
per a Assemblees i sipòssiums de BIOSP. Entrades reduïdes per als
socicis de BIOSP
a concretar en acords específics
BIOSP: col·laborar en treballs de conservació i/o recerca, organització
d'activitats. facilitar ihnformació de l'estudi de les col·leccions. Fer
constar la col·laboració del CMCNB en les seves activitats. Lliurament
al CMCNB de tot el material recol·lectat en projectes conjunts.
memòries anuals i difusió.
CMCNB: facilitar als propietaris els resultats dels estudis realitzats en
les seves propietats. Fer constar el suport dels propietaris en les
publicacions dels resultats. Respectar el patrimoni natural de la finca.
Avisar els propietaris en cas de detecció de malmeses patrimonials
causades per agents externs.
Propietaris Can Catà: permetre l'accés al Bosc dels investigdors i
No
personal associat al CMCNB. Permetre la instal·lació d'utillatge
científic. Permetre connexió a instal·lacions elèctriques i altres
instal·lacions per a la realització d'experiments. Accés al telèfon fix de
la finca en cas d'eventualitat o imprevistos. Les derivades d'altres
convenis de Can Catà amb altres administracions pel que es refereix a
l'estat dels camins i surgències d'aigua.
Es concretarà en acords específics

a concretar en acords específics

Dret a la participació dels Acords Marc de contractació celebrats per la
No
Generalitat de Catalunya per a la contractació de béns i serveis
Turisme de Barcelona comercialitzarà la Barcelona Card i la Barcelona
Card Express directament a través dels seus canals coemrcials.
L’usuari de la Barcelona Card podrà gaudir d'un descompte del 100%
sobre el preu de l'entrada al Museu Blau i al Jardí Botànic i l’usuari de
No
la Barcelona Card Express gaudirà d’un descompte del 50%.CMCNB
facturarà a Turisme de Barcelona mensualment el 30% de la tarifa
vigent del Museu Blau i del Jardí Botànic corresponent a l’entrada dels
usuaris que gaudeixin del 100% de descompte.
ICUB: disseny, impressió i difusió fulletó activitats. Gestionar el portal
web. Crear el logotip i facilitar-lo al CMCNB. Facilitar les adaptacions
informàtiques per introduir i mantebnir la informació d'¡oferta
d'entrades.
CMCNB:
oferir 12.500 entrades gratuïtes per a públic familiar. Designar un
interlocutor. üs prefrent del català del material gràfic i audiovisual.

CMCNB podrà aportar un nombre d’hores anuals d’experts per a
realitzar, de forma puntual, un suport docent als centres d’FP de
Barcelona que imparteixen cicles formatius de famílies afins a l’activitat
1. Contribuir al desenvolupament d’un sistema de formació
de l’empresa, el qual caldrà planificar entre la Fundació BCN i
professional eficaç i eficient per a la ciutat, tenint com a referent les
l’empresa i que es descriurà, si s’escau, en annex a aquest
empreses de Barcelona i de la seva àrea metropolitana.
conveni.CMCNB podrà possibilitar la incorporació anual que
2. Fomentar la cultura del treball per a la millora del capital humà, i
mútuament acordin ambdues entitats, d’aquell professorat de centres
l’optimització de la inserció al món laboral del jovent de formació
de formació professional de la ciutat en règim de pràctiques docents a
professional en el context d’una ocupació de qualitat i de reforçar el
l’empresa. Aquesta incorporació quedaria regulada en annex a aquest
desenvolupament econòmic de la ciutat.
conveni, establint les especificacions d’aquestes d’acord amb les
3. Impulsar les iniciatives que permetin millorar el procés de transició a
condicions derivades de la col•laboració amb el Departament
la vida activa del jovent.
d’Ensenyament. CMCNB podrà acollir estudiants matriculats en els
4. Contribuir, a través de la formació professional, a la consolidació del
centres d’FP de la ciutat de Barcelona per a la realització de les
concepte de Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió
pràctiques curriculars del mòdul de Formació en Centres de Treball
d’accions de mobilitat per Europa per al jovent i el professorat de
(FCT) de les especialitats afins a l’activitat de l’empresa. CMCNB
formació professional i per al personal de les empreses.
podrà atorgar beques formatives a estudiants que prèviament hagi
acollit en pràctiques, a través del projecte Beca-empresa de la
Fundació BCN, sempre segons la Normativa explícita d’aquest
projecte.
Autorització d'ús no exclusiu al CMCNB dels serveis de geocodificació
CMCNB: atendre's a les condicions d'ús establertes al conveni
de l'ICC

No

En el cas de que el CMCNB vulgui
atorgar beques formatives a
estudiants que prèviament hagi
acollit en pràctiques, contribuirà
amb una aportació econòmica
anual màxima de 6.000 €, amb
càrrec a l’estat de previsions
d’ingressos i despeses del seu
pressupost, que es destinarà a
subvencionar les beques dels
estudiants seleccionats pel centre
de formació de la ciutat de
Barcelona.

No

Data última actualització
30/06/2016

Relació de convenis signats vigents pel Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona (CMCNB)
núm exp

N150000315

tipus

General de col·laboració

signants

Ajuntament Hostalets de Pierola

data signatura

14/03/2016

vigent fins a

13/03/2020

OBJECTE

Emmarcar i coordinar l'actuació del CMCNB i de l’ l’ajuntament dels
Hostalets de Pierola en assessorament, intercanvis d'informació i
realitzacions, en els camps de la investigació, la formació i la
divulgació de la conservació i restauració de les col·leccions de
ciències naturals.

Drets i obligacions
Organitzar conjuntament o col·laborar mútuament en actes científic tècnics nacionals o internacionals relacionats amb les col·leccions de
ciències naturals; Crear i organitzar diferents tipus de formació de
postgrau o màster relacionats amb la preparació, conservació i
restauració de col·leccions d’història natural; Impulsar un programa
d’investigació sobre materials, tècniques i criteris de conservació i
No
restauració; Impulsar un programa de difusió de la tasca de
conservació i restauració per als professionals de museus de ciències
naturals de Catalunya; Valorar la cessió de préstec de materials de
col·leccions, mútuament, per a la realització d’activitats pedagògiques
adreçades a diferents públics, i també per a la realització
d’exposicions.
CMCNB: durant el període de l'exposició Nutrició Impuls
Vital:Organitzar i coordinar les activitats complementàries a l’exposició
en què participarà la Diputació de Barcelona; En cas de trobar
finançament, organitzar tres mercats temàtics (nutrició i hàbits
saludables, gastronomia i sostenibilitat) a la Plaça Leonardo Da Vinci
del Fòrum, en tres; Fer constar la col.laboració de la Diputació en tota
aquella documentació generada en relació a l’exposició. Per part de la
DIPUTACIÓ: Fer difusió de l’exposició a través dels seus mitjans
habituals de comunicació: butlletí Espais@lut, la Comunitat Virtual de
Salut Pública i altres mitjans de la Diputació; Promocionar tallers de
cuina per a adolescents en el marc de les activitats complementàries
durant el període de durada de l’exposició segons s’estableix en el si
de la Comissió mixta de seguiment i avaluació; Fer difusió entre els
membres de la Xarxa de Productes de la Terra perquè participin com a
expositors en els mercats que es celebraran, podent fer així difusió
dels seus productes
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu

Aportació econòmica

N150000337

General de col·laboració

Diputació de Barcelona

17/12/2015

31/12/2016

Regular la col.laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per promoure estils i
hàbits de vida saludables adreçats a la població en general, fent
especial incidència en l’alimentació i la nutrició i la sostenibilitat del
medi ambient

2013/0069
2014/0432
2014/0431
2014/0388
2014/0202
2014/0179
2014/0129
2014/0111
2014/0032
2013/0089

Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives

10/04/2013
24/11/2014
22/10/2014
08/09/2014
15/05/2014
28/04/2014
11/04/2014
07/03/2014
03/02/2014
11/03/2013

09/04/2017
23/11/2018
21/10/2018
31/12/2020
14/05/2018
27/04/2018
10/04/2018
06/03/2018
02/02/2018
10/03/2017

Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques

2013/0119

Pràctiques formatives

19/06/2013

18/06/2016

Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques

Formació d'alumnes en pràctiques al Museu

Sense aportació econòmica

2013/0121
2013/0163
2013/0182
2012/0220
2012/0221
2012/0306

Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives
Pràctiques formatives

(Escola superior d'agricultura de Barcelona (UPC)
IDEC ( Institut d’Educació Contínua UPF)
UB - Facultat de Geografia
UB - Facultat de Biblioteconomia i Documentació
UB - Facultat de Biologia
FEPSI (Fundació per als d'estudis de prevenció i seguretat integral)
Universitat de Lleida - ETSEA
UB - Facultat de Filologia
UB - Facultat de Dret
UB - Facultat de Belles Arts
IASI - "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural sciences and
veterinary medecien (Romania)
Universitat Còrdova
UAB - Escola de postgrau
UB - Facultat de Biblioteconomia i Documentació
UAB - Facultat de Biociències
UAB - Facultat de Ciències
Escola superior de conservació i restauració

11/03/2013
02/07/2013
13/05/2013
27/09/2012
27/09/2012
03/12/2012

10/03/2017
01/07/2017
12/05/2017
26/09/2016
26/09/2016
02/12/2016

Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques
Conveni marc de col·laboració de pràctiques acadèmiques

Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu
Formació d'alumnes en pràctiques al Museu

Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica

No

Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica
Sense aportació econòmica

