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CONVENIS I CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ VIGENTS EL 2019 

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

Objecte: Cessió temporal i gratuïta de la Casa Irla per tal de convertir-la en un centre 

cultural i social de primer ordre a través del qual es difongui el pensament i obra de 

Josep Irla i es potenciï la cultura del nostre país.  

Obligacions: Encarregar-se de la gestió del Museu permanent dedicat a Josep Irla; 

contractar una assegurança multirisc pel contingut, així com de responsabilitat civil;   

fer-se càrrec dels subministres d’aigua i gas; encarregar-se directament o mitjançant un 

tercer de l’ús i explotació de la taverna.  

Drets: Disposar de forma gratuïta i temporal de l’ús i gestió de la Casa Irla. Accés als 

mitjans de comunicació municipals per a la difusió de les activitats que s’hi duguin a 

terme.  

Període de vigència: Signat el 20 de setembre de 2008 i modificat el 17 de maig de 

2016, amb una durada de 10 anys, prorrogables 10 anys més.  

 

Contracte de col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner  

Objecte: Donar suport i difondre projectes d’investigació i difusió cultural dels centres i 

instituts d’estudis dels territoris de parla catalana.  

Obligacions: Patrocini de 3.000,00€  

Drets: Inclusió de logotip o baner de la Fundació al web, butlletí, contraportada de 

publicacions, panells expositius, memòria anual, materials de difusió, caràtula DVD, etc.  

Període de vigència: Signat el 19 de gener de 2011 amb durada d’un any, prorrogant-se 

automàticament any rere any si cap de les dues parts no manifesta el contrari.  

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Catalana d’Estiu  

Objecte: Establir les bases de la col·laboració entre ambdues entitats en la celebració 

dels cursos d’estiu de la UCE.  

Obligacions: Organitzar un seminari de pensament i debat prospectiu de caire social i 

nacional al voltant d’un tema monogràfic en cada edició dels cursos d’estiu de la UCE, 

promoure una “lliçó Víctor Torres” sobre el pensament republicà i actuar com a 

organisme difusor de la UCE.  
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Drets: La UCE proporciona les seves instal·lacions a Prada (Conflent) per tal que s’hi 

puguin desenvolupar les activitats directament relacionades amb el Seminari de la 

Fundació Josep Irla i inclou el Seminari en l’oferta conjunta de cursos d’estiu de la UCE i 

en fa la difusió pertinent.  

Període de vigència: Signat el 1 de juliol de 2011 amb durada d’un any, prorrogable 

anualment si cap de les dues parts comunica la seva intenció de no fer-ho. 

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya  

Objecte: Establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats en la celebració dels 

cursos d’estiu de la UPEC.  

Obligacions: Patrocini de 1.000,00 €  

Drets: La UPEC valora les propostes no vinculants de ponents per les xerrades que li faci 

arribar la Fundació Irla; permet la presència de la Fundació Irla al Consell Social de la 

UPEC; fa referència de la col·laboració amb la Fundació Irla a la seva plana web i fa 

arribar material publicitari de les jornades a la Fundació Irla per facilitar-ne la difusió.  

Període de vigència: Signat el 1 de desembre de 2013 amb durada d’un any,  

prorrogant-se any rere any si cap de les dues parts no manifesta el contrari  

 

Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra  

Objecte: Establir els termes de col·laboració que han de regir entre les parts per tal que 

els estudiants de la UPF puguin fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències 

de la FJI.  

Obligacions: Tutoritzar l’estada de l’estudiant mitjançant un professional de la FJI, 

informar-lo de la normativa de prevenció de riscos laborals,...  

Drets: Tenir un estudiant en pràctiques. Cada vegada que s’aculli un estudiant s’haurà 

de subscriure un document complementari amb el projecte, durada,...  

Període de vigència: Signat el 3 de maig de 2017, prorrogable automàticament i per 

períodes anuals.  

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili  

Objecte: Acord marc de col·laboració en àmbits d'interès comú  
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Drets i Obligacions: Desenvolupar treballs d’investigació científica en qualsevol dels 

àmbits de les Ciències Humanes i Socials.  

Període de vigència: Signat el 1 de juny de 2017, amb una durada de quatre anys 

prorrogables per 4 anys més.  

 

Conveni de col·laboració amb Esquerra Republicana de Catalunya (a efectes de 

l’apartat Cinc de la Disposició addicional setena de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de 

juliol, sobre finançament dels partits polítics)  

Objecte: Establiment de la col·laboració entre la Fundació Josep Irla i Esquerra 

Republicana de Catalunya per a la realització i execució d’un projecte.  

Obligacions: Realització i execució del projecte “Recerca, preservació i divulgació de la 

memòria històrica de l’esquerra nacional dels Països Catalans”.  

Drets: Finançament per part d’Esquerra Republicana de Catalunya del projecte amb una 

aportació total màxima de 452.604,71€.  

Període de vigència: Signat el 11 de desembre de 2017 per una durada de deu anys, fins 

el dia 10 de desembre de 2027.  

 

Contracte amb la Fundació privada Congrés de Cultura Catalana  

Objecte: Patrocini del documental “Imaginar un país. El Congrés de Cultura Catalana”.  

Obligacions: Facilitar material de suport de la imatge i logotips. Abonar 2.500 € en 

concepte de patrocini. 

Drets: Ser esmentada al suport dels crèdits del documental, en totes les activitats de 

projecció que es realitzin del mateix i en tot material de difusió i /o promoció del mateix.  

Període de vigència: Signat el 31 de gener de 2018 amb durada fins al 31 de desembre 

de 2018, prorrogable fins la presentació de la factura corresponent. 

 

Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Blanquerna  

Objecte: Regular la realització de pràctiques acadèmiques a la FJI dels estudiants de la 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna.  

Obligacions: Designar un tutor que realitzarà un informe final amb la valoració de 

l’experiència de l’estudiant.  
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Drets: Tenir un estudiant en pràctiques amb un projecte formatiu específic.  

Període de vigència: Signat l’1 de març de 2018 i prorrogat automàticament per 

anualitats successives.  

 

Conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya  

Objecte: Establir els termes de la col·laboració per dur a terme el portal ARCA  

Obligacions: Facilitar els documents digitalitzats a la Biblioteca i proporcionar qualsevol 

altra informació addicional d’interès.  

Drets: A identificar de periòdicament de forma conjunta les capçaleres a incloure en el 

portal. A fer visible la participació de la Fundació en el portal ARCA  

Període de vigència: Signat el 22 de març de 2018 per un període de 4 anys, 

prorrogables per un màxim de 4 anys més si es signa una addenda.  

 

Conveni de col·laboració amb la Coppieters Foundation  

Objecte: Millorar el perfil internacional de la Coppieters Foundation i incrementar els 

recursos que es destinin a aquest fet.  

Obligacions: Fer una contribució de 60.000 euros per finançar-ho.  

Drets: La Coppieters Foundation organitzarà activitats de millora de la imatge, 

representació, influència i visibilitat internacional.  

Període de vigència: Signat l’11 de maig de 2018, amb una durada de 9 mesos.  

 

Conveni amb l’Ajuntament de Girona  

Objecte: Articular les condicions en què la Fundació Josep Irla efectua la donació i la 

cessió dels drets d’explotació d’un conjunt de documents que pertanyien a Pere Cerezo i 

Hernàez, alcalde de Girona entre 1937 i 1939. 

Obligacions: Cedir amb caràcter indefinit i gratuït un conjunt de 39 documents que 

pertanyien a Pere Cerezo i que van ser cedits a la Fundació per la seva filla, Margarida 

Cerezo i Adroher.  

Drets: Veure com es garanteix la conservació i divulgació d’aquest conjunt documental 

entre els investigadors i la societat en general a través de l’Arxiu Municipal de Girona. 

Convenir la citació en l’ús públic d’aquesta documentació de la següent manera:  
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© Ajuntament de Girona. Arxiu Municipal (Fundació Josep Irla).  

Període de vigència: Signat el 10 de juliol de 2018, amb caràcter indefinit. 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Girona  

Objecte: Col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i la Fundació Josep Irla, per a la 

publicació del llibre “Pere Cerezo. Entre Girona i l’Argentina”.  

Obligacions: Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en la contraportada i a la 

pàgina de crèdits del llibre.  

Publicar el llibre en un termini màxim de 6 mesos des de la signatura del Conveni i 

justificar-ne la despesa en el termini de 3 mesos més.  

Drets: Rebre l’import de 6.000 € per destinar-los al projecte.  

Període de vigència: Signat el 17 de juliol de 2018 i vigent com a molt fins al 17 d’abril 

de 2019.  

 

Conveni marc de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona  

Objecte: Establir les mesures oportunes per a la col·laboració entre ambdues 

institucions i incrementar les relacions pel que fa a activitats de formació, investigació i 

intercanvi científic.  

Drets i Obligacions: Desenvolupar treballs d’investigació científica en qualsevol dels 

àmbits de les Ciències Humanes i Socials.  

Període de vigència: Signat el 28 de setembre de 2018, amb una durada d’1 any 

prorrogable mitjançant addendes, per un període màxim addicional de 4 anys més.  

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona  

Objecte: Establir el marc de col·laboració per dur a terme l’execució de la beca 

postdoctoral dirigida a finançar la investigadora Berta Güell i Torrent per desenvolupar 

el projecte “Catalans i catalanes d’origen asiàtic: reptes i oportunitats en les trajectòries 

educatives i laborals”.  

Obligacions: La Fundació Josep Irla com a entitat que concedeix la beca abonarà la suma 

total de 35.000 € a la Universitat o al Grup de Recerca Centre d’Estudis i Recerca en 

Migracions de la Universitat.  
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Drets: La UAB es compromet a formalitzar, respecte la persona becada, la contractació 

laboral; complir totes les obligacions laborals respecte la persona becada; facilitar un 

espai de treball, material fungible i equipament informàtic i científic d’ús general de 

suport a la recerca a la persona becada; fer constar, explícitament, el suport de la 

Fundació Josep Irla incorporant, sempre que sigui possible, el seu logotip en el material 

editat, derivats del projecte de recerca finançat per la beca; fer el seguiment de que la 

persona becada faci l’informe trimestral dirigit a la Comissió avaluadora; fer el 

seguiment perquè abans del 14 d’octubre de 2019 la persona becada lliuri una memòria 

final del projecte.  

Període de vigència: Signat el 28 de setembre de 2018, amb durada fins al 14 d’octubre 

de 2019. 

 

Conveni de cooperació amb la Coppieters Foundation 

Objecte: Dur a terme el projecte "Women in cabinets: an empirical exploration". 

Obligacions: Col·laborar amb l’execució del projecte, organitzar la jornada de 

presentació a Barcelona i aportar el 15% de la despesa. 

Drets: Participar en l’elecció dels investigadors i fer el seguiment de l’estudi. 

Període de vigència: Signat el 6 de febrer de 2019, amb durada fins a finals d’any. 

 

Conveni de col·laboració amb la Fundació l’Alternativa 

Objecte: Impulsar un conjunt d'iniciatives vinculades a la defensa dels drets polítics i 

civils a Catalunya, en el context de la repressió judicial contra els membres del Govern i 

de la Mesa del Parlament de l'anterior legislatura. 

Drets i obligacions: 

Per la Fundació Alternativa. Impulsar iniciatives pròpies i col·laborar en iniciatives 

unitàries en el marc de la defensa dels drets polítics i cívics de Catalunya 

Per la Fundació Josep Irla. Col·laborar en la correcta execució dels compromisos contrets 

per la Fundació Alternativa i aportar un total de 15.000€ per sufragar les despeses.  

Període de vigència: Signat el 7 de febrer de 2019 amb una durada inicial de sis mesos, 

subjecte a revisió. 
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Conveni de col·laboració amb l’associació SINE QUA NON 

Objecte: Establir el règim de col·laboració en la promoció, a nivell internacional, dels 

drets civils, polítics i el dret d’autodeterminació dels pobles. 

Obligacions: Contribuir a les despeses que generi el present conveni amb l’abonament 

de 70.000 €, un 50% a la signatura i un 50% amb posterioritat de la presentació de 

l’informe anual d’activitats. 

Drets: La Fundació rebrà un informe anual de les activitats dutes a terme. 

Període de Vigència: Signat el 30 d’abril de 2019 per una durada d’un any amb la 

possibilitat de ser prorrogat per anualitats. 

 

Contracte de patrocini amb Endora Produccions, SL 

Objecte: Establir el règim de col·laboració entre Endora Produccions i la Fundació Irla en 

la producció del llargmetratge-documental "Bosch i Morata, sempre els Quatre". 

Obligacions: Abonar 3.000 euros + IVA en concepte de patrocini del documental. 

Drets: Que consti al documental la col·laboració de la Fundació en la seva producció, així 

com en tots els elements de difusió del mateix; rebre 25 còpies del documental en 

suport DVD i 10 invitacions per poder assistir a la presentació oficial. 

Període de vigència: Signat el 5 de juliol de 2019, exclusivament circumscrita a la 

producció i presentació oficial del documental. 

 

Conveni de col·laboració amb el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca (PEHOC) 

Objecte: Establir el règim de col·laboració entre el PEHOC i la Fundació Irla en els actes 

que es realitzaran pel 125è aniversari del Centre Obrer d'Olot. 

Obligacions: Finançar amb 1.000 € els actes commemoratius. 

Drets: El PEHOC es compromet a fer constar el suport de la Fundació en el material 

gràfic que utilitzi per promocionar els actes commemoratius. 

Període de vigència: Signat el 5 de juliol de 2019, exclusivament circumscrita a la durada 

dels actes commemoratius. 
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Conveni de col·laboració amb la Fundació Independència i Progrés 

Objecte: Establir el règim de col·laboració entre les fundacions signants en les 

conferències sobre feminisme i memòria històrica que es realitzaran a Sallent i a 

Manresa. 

Obligacions: La Fundació Josep Irla finançarà en 800 € les conferències. 

Drets: La Fundació Independència i Progrés es compromet a fer constar el suport de la 

Fundació en el material gràfic que utilitzi per promocionar els actes commemoratius. 

Període de vigència: Signat l’1 de novembre de 2019, exclusivament circumscrita a la 

durada de les conferències. 

 

Conveni de col·laboració amb el CIEMEN 

Objecte: Establir el règim de  col·laboració entre la Fundació Irla i el CIEMEN per tal 

d'organitzar una xarxa d'entitats de nacions sense estat on s'estableixin espais de 

coordinació d'esforços i idees. 

Obligacions: Aportar 1.000€ al projecte. 

Drets: El CIEMEN es compromet a fer constar el suport de la Fundació en el material 

gràfic que utilitzi per promocionar la xarxa d’entitats de nacions sense estat. 

Període de vigència: Signat el 27 de novembre de 2019, amb durada fins el 31 de 

desembre de 2019. 
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