
QBNERALITAT DB CATALUNYA 

DEPARTAMBNT DB CULTURA 

A la ciutat de Barcelona, l'ú de juny de mil nou-cents vuitanta-

dos. 

C ^ 
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R E 0 N I T S: d'una part, el senyor LLUlS de CARRERAS i SERRA, 

SECRETARI GENERAL TECNIC del Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, autoritzat per Ordre del Sr. Conseller, 

de data 31 de marc de 1.981; 

i d'altra part, el senyor JOSEP FERRATER i MORA, catedrátic, 

amb domicili a 1518 WILLOWBROOK LAÑE, VILLANOVA, Pa. 19085 (ES-

TATS UNITS), major d'edat, amb D.N.I. nüm. i que 

no es troba inclos/a en cap de les causes d'incapacitat per a 

contractar previstes a l'article 5é, del Decret 1742/1966, de 

30 de juny; 

ambdues parts acorden la contractació d'un treball específic, 

concret i de carácter extraordinari, d'acord amb les següents 

C L A U S U L E S 

Primera.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 

L'objecte del present contráete será la preparado i exposició 

d'una conferencia sobre el tema "Cultura Catalana i Cultura Uni 

versal", que formará part del cicle de conferSncies "reflexions 

critiques sobre la Cultura Catalana" organitzat peí Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Segona.- TERMINI D'EXECUCIO DEL TREBALL. 

El i textil de la conferencia haurá d'ésser lliurat al Departament 

de/Cultfura abans del dia 30 de setembre de 1.982. 
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Tercera.- REMUNERACIO TOTAL DEL TREBALL. 

La remuneraci6 total del treball objecte d'aquest contráete serS 

de cent mil (100.000,-) pessetes, amb cSrrec a la partida nfim. 

07.02.252.00/9 del pressupost vigent. Aquesta remunerado es fa 

r3 efectiva de la següent manera: al moment del lliurament del 

text de la conferencia el senyor JOSEP FERRATER i MORA rebra 

cinquanta mil (50.000,-) pessetes. La resta li serán abonades un 

cop hagi donat 1'esmentada conferencia. 

De la quantitat esmentada se'n deduiran, d'ofici, les retencions 

fiscals obligatóries. 

Quarta.- NATURALESA DEL CONTRACTE. 

Aquest contráete té naturalesa administrativa i el contractat se 

sotmet a les disposicions legáis que estableix el Decret 1742/1966 

de 30 de juny i altres disposicions que el complementin. El Depar 

tament de Cultura es reserva la facultat d'interpretar les clau

sules del present contráete i de resoldre els dubtes que presentí 

el seu compllment. 

Contra aquests acords, el contractat se sotmet, de manera expressa, 

a la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa i a la Llei reguladora 

d'aquesta jurisdiccifi. 

Cinquena•- EXTINCIO DEL CONTRACTE. 

Aquest contráete pordrá ésser rescindit peí Departament de Cultu

ra per les causes considerades per aquest com a pertinents. 

Els atorgants aproven aquest document i els seus efectes i, en 

prova de conformitat i acceptació, el signen per triplicat, en 

el lloc i la data aftans esmentats. 

íüxfiA^yv 
s,^~u de^CARRERAS JOSEP FERRATER i MORA 

ARI ^GENERAL TECNIC 


