
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER AL RECONEIXEMENT DE LES TASQUES D’INVENTARI DEL 
FONS SEBASTIÀ JUAN ARBÓ 

REUNITS 

D’una part, el senyor Francisco Javier Lafuente , rector Magnífic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (en endavant, UAB), segons el Decret 131/2020, de 10 de novembre (publicat al DOGC 
núm. 8269 de 12 de novembre), en nom i representació d’aquesta institució que té la seu social al 
Campus Universitari s/n,  Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d’identificació fiscal Q-

 en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts. 

 

I de l’altra, Adam Tomás i  com a Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, amb domicili a la plaça 
Ajuntament d’Amposta 43870 i número d’identificació fiscal , que actua en nom i 
representació d’aquest ens local, per estar facultat expressament per a la signatura del present 
conveni per acord de la -junta de Govern Local de data 16 de gener de 2023. 

Compareix assistit per la Sra. Verònica Arasa , com a Secretària accidental, qui en dona fe 
pública de conformitat amb la previsió de l ‘article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i  

MANIFESTEN 

I. Que la Universitat Autònoma de Barcelona, com a institució de dret públic i 
d’ensenyament superior destinada a la investigació, la docència i a l’estudi, té atribuïda 
entre d’altres la funció de col·laborar amb les administracions públiques, institucions i 
entitats privades amb la finalitat d’elaborar, participar i desenvolupar plans i accions que 
contribueixin al progrés de la ciència, de la difusió i el desenvolupament de la societat.  

II. Que l’Ajuntament d’Amposta d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985. de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. Ostenta com a competència pròpia la promoció de 
la cultura i equipaments culturals. 

III. Que l’any 2012 va ingressar a l’Arxiu Comarcal del Montsià una part del Fons Sebastià 
Juan Arbó, repartit originalment entre la ciutat d’Amposta i la Ràpita. 

IV. Que des d’aleshores, s’han dut a terme diverses actuacions arxivístiques per preservar 
part de la documentació que custodia aquesta institució. L’any 2012 es va classificar en 
caixes una part dels llibres de la biblioteca personal de l’autor amb dedicatòries d’altres 



 
personalitats coetànies. L’any 2014, el filòleg Joan Antoni Forcadell va realitzar un 
inventari complet d’aquestes dedicatòries, amb la seva corresponent digitalització, que va 
cedir a l’arxiu per a la seva consulta. A principis de 2015 es va proposar un primer quadre 
de classificació de la resta de la documentació, així com un inventari informatitzat i una 
descripció i neteja per al seu arxivament en dipòsit d’una part minoritària del fons, 
composada per alguns documents de caràcter personal i professional, així com 
contractes editorials, correspondència i materials de creació literària, fonamentalment 
manuscrits d’algunes obres (unitats documentals compreses entre SJA 380-14-1 i 380-14-
33). Durant l’estiu del mateix any es va desempaquetar, netejar i ordenar la part restant 
de la biblioteca personal de l’autor, que es va disposar en els prestatges de la sala de 
consulta de l’arxiu. Entre juliol i agost de 2021, Joan Antoni Forcadell, en qualitat de 
personal autònom extern i amb finançament de l’Ajuntament d’Amposta, va realitzar 
l’inventari d’una segona part de la documentació del fons –amb la coordinació i supervisió 
de l’Arxiu municipal d’Amposta i de l’Arxiu Comarcal del Montsià pel que als criteris 
arxivístics-, arribant a les 104 unitats d’instal·lació, i amb 543 unitats documentals, de les 
quals, descrites amb detall, 382 (de SJA 380-14-34 a SJA 380-14-415). 

V. Que en l’actualitat, resta per inventariar de manera específica la part més complexa del 
fons, composada per 128 unitats documentals que comprenen el gruix de materials de 
creació d’articles, publicats i inèdits; part de l’epistolari; nombroses notes de lectura; 
esborranys i notes prerredaccionals i autògrafs de diversa naturalesa d’obres literàries 
publicades i inèdites, i dossiers i col·leccions d’interès personal, entre els quals 
mecanoscrits i manuscrits d’altres escriptors.  

VI. Que les dues parts estan interessades a col·laborar per revertir aquesta situació amb el 
doble objectiu d’afavorir l’accessibilitat dels materials i, alhora, la recerca a càrrec de Joan 
Antoni Forcadell, esdevingut el desembre de 2021 investigador predoctoral FPU 
contractat per la UAB i que intervindrà en el fons arxivístic amb aital finalitat. Perquè 
aquesta labor sigui reconeguda, acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les 
següents  

CLÀUSULES 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament d’Amposta per facilitar i reconèixer el treball de descripció 
arxivística a nivell de catàleg sobre el Fons Sebastià Juan Arbó preservat a l’Arxiu Comarcal del 
Montsià per part de Joan Antoni Forcadell Sánchez, una labor imprescindible per al correcte 
desenvolupament de la seva investigació doctoral.  

Segona. Joan Antoni Forcadell Sánchez, com a investigador predoctoral FPU contractat per la UAB 
i membre del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL-CEDID-UAB), descriurà l’última part 
del Fons Sebastià Juan Arbó, preservat a l’Arxiu Comarcal del Montsià (carpetes SJA 9955-10000) a 
nivell d’unitat documental simple (nivell de càtaleg) amb la coordinació i supervisió arxivística de 
l’Arxiu municipal d’Amposta i l’Arxiu Comarcal del Montsià. Així mateix, procedirà de la mateixa 



 
manera amb els eventuals nous ingressos documentals que es puguin produir en aquest fons al 
llarg de la duració d’aquest conveni. Aquesta actuació permetrà quadruplicar amb escreix el 
nombre d’unitats documentals descrits actualment a la institució en relació amb aquest fons, i en 
facilitarà tant l’accés com la consulta. La UAB i l’investigador es comprometen a cedir a l’Arxiu 
Municipal d’Amposta i a l’Arxiu Comarcal del Montsià la base de dades actualitzada que inclou les 
unitats documentals escrites fruit del seu treball sobre la part dels fons documental pendent de 
tractament a nivell de catàleg.  

Tercera. Aquesta actuació la desenvoluparà l’investigador en el marc de les seves tasques 
laborals com a membre de la plantilla de Personal Investigador en Formació de la UAB 
(investigador predoctoral FPU) i com a part de les accions previstes i necessàries per a la tesi 
doctoral titulada Hacia una ecdótica de la memoria. La representación del exilio literario republicano 
en los materiales del obrador escritural del corpus autobiográfico de Sebastià Juan Arbó .  

Quarta. L’investigador digitalitzarà per a ús propi amb mitjans de l’Arxiu Comarcal del Montsià la 
totalitat de materials de creació textual relacionats amb les obres Memorias. Los hombres de la 
ciudad i El segundo del Apocalipsis, així com articles periodístics i narracions inèdites i altres obres 
o autògrafs d’interès relacionats amb el corpus que estudia. La UAB i l’investigador es 
comprometen a cedir la totalitat de les imatges al centre per a la gestió i consulta del fons. La 
gestió d’aquestes imatges, així com de les dades que s’extreguin de l’inventari i la seva eventual 
difusió com a part dels resultats de la tesi doctoral la regularà en tot moment l’Arxiu Comarcal 
del Montsià com a institució dipositària i administradora legal de la documentació. 

Cinquena. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a reconèixer per escrit l’aportació de 
l’investigador i a facilitar-li l’accés a les instal·lacions de l’arxiu, així com a promoure accions 
sostingudes en el temps de difusió del llegat material de Sebastià Juan Arbó conservat a la ciutat 
d’Amposta. 

Sisena. El present conveni no suposa l’assumpció d’obligacions econòmiques de cap tipus entre 
les Parts, les quals, si n’hi ha, es faran càrrec de les despeses pròpies en què puguin incórrer. 

Setena. Amb la finalitat d’assegurar l’adequada coordinació en totes aquelles qüestions 
relacionades amb el present Conveni, es crea una Comissió Mixta de Seguiment, formada per 4 
membres, que estarà presidida alternativament per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament i el 
Dr. José Ramón López García, professor del Departament de Filologia Espanyola de la UAB, 
coordinador del Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL) i membre de l’Equip de Direcció del 
Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID) de la UAB. 

Vuitena. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de març de 
2024. 

Novena. l’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes pel present Conveni, per una 
de les parts, facultarà a l’altra per a resoldre’l. Es reserva a qualsevol de les parts signants, la 



 
facultat de resoldre el conveni comunicant-ho a l’altra part, de forma fefaent, amb un preavís 
mínim de dos mesos. 

Desena. El present conveni te naturalesa administrativa i es regeix pel capítol VI del Titol 
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, règim Jurídic del Sector Públic. 

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present electrònicament el qual tindrà 
efecte a partir de la darrera de les signatures dels legals representants de les parts. 

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona         Per l’Ajuntament d’Amposta 

 

 

Francisco Javier Lafuente             Adam Tomás i t 

Rector                    Alcalde 
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Joan Antoni Forcadell             Verònica Arasa  

Investigador predoctoral FPU            Secretària accidental 

 

 

Signat digitalment per: 
 
Francisco Javier Lafuente Sancho 
Rector 
 
 
  

Data: 
2023.02.09 
13:48:25 +01'00'

L 
SANCHEZ, JOAN 
ANTONI 
(AUTENTICACIÓ
N)

Firmado digitalmente 
por FORCADELL 

, JOAN 
ANTONI 
(AUTENTICACIÓN) 
Fecha: 2023.02.09 
15:24:28 +01'00'

Adam Tomàs 
 

 
(TCAT)

Digitally signed by 
Adam Tomàs  
DNI  (TCAT) 
Date: 2023.02.10 
11:56:27 +01'00'

Verònica Arasa 
 - DNI 

 
(TCAT)

Digitally signed by 
Verònica Arasa 
G  - DNI 

 (TCAT) 
Date: 2023.02.10 
11:56:43 +01'00'




