CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SOCIETAT BALEAR DE
MATEMÀTIQUES SBM-XEIX I L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA AMCIT DE LES ILLES BALEARS

A Palma, 11 de desembre de 2009
REUNITS
D'una part el senyor Josep Lluís Pol i Llompart, amb DNI núm. XXXXXXXX, en nom i
representació de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, de la qual n’és president.
D'altra part, el senyor Felicià Fuster i Jaume, amb DNI núm. XXXXXXXX, en nom i
representació de l’Associació d’Amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes
Balears (AMCIT), de la qual n’és President,
EXPOSEN
Que ambdues parts consideren d’interès per totes dues entitats establir un conveni de
col·laboració, amb l'objecte de facilitar la consecució de les finalitats que els són pròpies i la
realització d’activitats als seus respectius afiliats, per la qual cosa, tot acceptant-se de forma
recíproca la capacitat legal necessària per actuar, obligar-se i contractar, convenen les següents
ESTIPULACIONS
1. L’SBM-XEIX i l’AMCIT podran organitzar activitats conjuntes que resultin d’interès per
les respectives associacions.
2. Els afiliats de cada una de les associacions podran participar de les activitats que organitzi
qualsevol d’elles amb idèntics drets i deures.
3. Les secretaries de cadascuna de les associacions rebran informació –per correu ordinari o
per correu electrònic– de totes les activitats que organitzi l’altra associació per tal què ho
difonguin entre els seus associats.
4. L’SBM-XEIX es compromet a donar suport i assessorament en totes les activitats que
organitzi l’AMCIT en tot allò que faci referència a l’àmbit de les matemàtiques.
5. L’AMCIT es compromet a oferir a l’SBM-XEIX la possibilitat d’intervenir en la redacció i
execució dels projectes i activitats museístiques que l’AMCIT desenvolupi pel que fa

referència a l’àmbit de les matemàtiques.
6. Resta oberta la possibilitat d'ampliar la col·laboració entre les parts signants del present
conveni, per qualsevol altre aspecte que pugui resultar d’interès per les respectives entitats.
7.

Les parts estipulen que aquest conveni de col·laboració tindrà vigència fins el 31 de
desembre de 2010. El conveni es considerarà automàticament renovat per anys naturals,
sempre que cap de les dues parts no hagi notificat a l'altra formalment per escrit la seva
resolució o finalització, amb una antelació no inferior a trenta dies naturals abans de la
conclusió de cada període.

8. Els sotasignats del present conveni o les persones que més endavant ocupin els mateixos
càrrecs a les respectives entitats de l’SBM-XEIX i de l’AMCIT, actuaran com a
interlocutors per coordinar la posada en marxa del conveni i fer-ne el seguiment i avaluació.

I en prova de conformitat de tot el que acaba d'estipular-se, l’SBM-XEIX i l’AMCIT signen el
present conveni, per duplicat, i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats.

Per l’SBM-XEIX
(firma i rúbrica)

Per l’AMCIT
(firma i rúbrica)

El president,
st: Josep Lluís Pol i Llompart

El president,
st: Felicià Fuster i Jaume

