CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL
LICEU I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

Barcelona, el dia 27 de febrer de 2019
REUNITS
D’una banda, la Sra. Anna , major d’edat, amb DNI núm. , en qualitat de Directora
Econòmica-ﬁnancera de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb NIF G-60754223
i domicili a la Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut d’escriptura de poder
atorgada davant del notari de Barcelona, Sr. Ignacio J. Boisán Cañamero en data 17 de
setembre de 2008 i amb número de protocol 640. En endavant, “el LICEU”;
D’altra banda, el Sr. Antoni Masana, major d’edat, amb DNI núm.
, en la seva qualitat
d’Alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses, i domicili a C. Pau Casals, 17, 08233 Vacarisses, en
virtut de la resolució de nomenament de càrrec, sessió pública extraordinària de
cons tució de l’Ajuntament de Vacarisses de data 13 de juny del 2015. En endavant,
“l’AJUNTAMENT”.
Reconeixent-se mútuament la capacitat requerida per atorgar el present conveni de
col·laboració.
MANIFESTEN
I.

Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural, la principal
ﬁnalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles inicia ves que reverteixin
en el foment i la potenciació de la cultura musical operís ca.

II.

Que a l’any 2007 el LICEU va emprendre una inicia va sense precedents consistent
en posar l’òpera a l’abast de la ciutadania mitjançant la projecció en una pantalla
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de grans dimensions del tol que s’estava representant simultàniament en el Gran
Teatre del Liceu aquella mateixa nit. Aquest esdeveniment, anomenat inicialment
com ‘Liceu a la platja’, va superar les expecta ves d’èxit del Liceu, raó per la qual la
seva celebració ha con nuat estenent-se sense límits geogràﬁcs sota el nom de
‘Liceu a la Fresca’ amb la ﬁnalitat d’ampliar la visibilitat del gènere musical de
l’òpera arreu de les poblacions.
III.

Que l’Ajuntament, conscient de la importància i la generalització creixent de les
ac vitats ar s ques i de la cultura, està interessat en par cipar en aquest
esdeveniment del ‘Liceu a la Fresca’ per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del
seu municipi que hi es guin interessats en gaudir de l’esdeveniment de forma
gratuïta.

IV.

Que, amb aquesta ﬁnalitat, ambdues ins tucions decideixen col·laborar per tal de
posar l’òpera a l’abast del ciutadans i a aquests efectes atorguen el present conveni
que subjecten a les següents,
CLÀUSULES

Primera.

Objecte del conveni

El present Conveni té per objecte la regulació de la col·laboració entre el LICEU i
l’Ajuntament amb la ﬁnalitat de dur a terme l’esdeveniment anomenat “Liceu a la Fresca”.
Aquest esdeveniment consisteix en la projecció pública en un emplaçament del municipi
escollit per l’Ajuntament de l’òpera seleccionada pel Liceu.
Enguany l’òpera seleccionada per ser projectada és “Tosca” de G. Puccini (en endavant “la
PROJECCIÓ”). Aquesta òpera serà representada al Gran Teatre del Liceu el proper
divendres dia 28 de juny de 2019.
La projecció es durà a terme en el municipi el mateix dia, divendres, dia 28 de juny de
2019, a les 22:00 h (aproximadament) i ndrà una duració aproximada de dues hores
trenta minuts.
La funció serà enregistrada i emesa pel canal 33 de Televisió de Catalunya i
simultàniament a la pantalla de grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà en el seu
municipi.
Segona.

Compromisos del LICEU
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El LICEU, com a promotor del projecte “Liceu a la Fresca”, es compromet a:
1.

Dur a terme la representació de l’òpera “Tosca” programada pel dia 28 de juny de
2019, a les 20:00 h i ocupar-se’n del seu enregistrament.

2.

El mateix dia, se’n ocuparà de l’emissió en diferit de l’enregistrament de la funció, en
alta deﬁnició a través del canal 33 de Televisió de Catalunya. L’Ajuntament podrà
agafar la senyal directe d’antena.

3.

Per tal de poder donar compliment al punt anterior el LICEU té previst subscriure un
conveni amb Televisió de Catalunya per la realització de l’emissió esmentada i
coordinar a tots els Ajuntaments i Equipaments que par cipin en el projecte.

4.

Assumir el cost dels drets de propietat intel·lectual de tots els ar stes i executants
intervinents en la funció representada en el Liceu, de la seva reproducció i/o
comunicació pública.

5.

Col·laborar amb els tècnics de l’Ajuntament en l’assessorament i deﬁnició de les
necessitats tècniques per tal que es pugui fer la projecció a la pantalla que s’instal·larà
en el lloc del municipi que decideixi l’Ajuntament.

Tercera.

Compromisos de l’Ajuntament

L’Ajuntament, com a organitzador de la projecció en el seu municipi, es compromet a:
1. Tramitar l’expedient administra u i obtenir una resolució administra va que autoritzi
l’organització de l’acte, el seu caràcter obert a la ciutadania sense cobrar preu
d’entrada.
2. Decidir en quin indret del seu municipi es celebrarà l’esdeveniment i comunicar-ho
prèviament al LICEU.
3. Assumir el cost de la instal·lació i posterior desmuntatge de la infraestructura a
l’emplaçament escollit, així com qualsevol altre cost o taxa, i aportar el material de
vídeo i àudio necessaris per la retransmissió.
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4. Aportar les cadires i tot el material que sigui necessari per fomentar i facilitar
l’assistència del públic a la projecció de l’òpera.
5. Aportar els mitjans humans suﬁcients per la correcta organització de l’acte.
6. Controlar la seguretat de les instal·lacions, respectant l’aforament màxim, que es
determinarà en funció de l’indret elegit, i vetllar per la seguretat i higiene dels
espectadors.
7. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
d’aquest espectacle públic. Per tal d'acreditar-ne la contractació, l’Ajuntament, s'obliga
a lliurar-li al LICEU el cer ﬁcat jus ﬁca u corresponent.
8. Complir i fer complir la Llei 11/2009, de regulació administra va dels espectables
públics, així com el seu reglament aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Quarta.

Compromisos econòmics

Cada part assumirà els costos derivats de la seva col·laboració sense que pugui repercu r
a l’altra cap import.
Cinquena.

Comissió de seguiment, vigilància i control

Per tal de vetllar per l’execució d’aquest conveni i esclarir possibles dubtes que puguin
plantejar-se al llarg de la vigència del present conveni, es cons tueix una comissió mixta
de seguiment, vigilància i control integrada per un representant del Liceu i un de
l’Ajuntament.
Per part de l’Ajuntament:
Correu electrònic:
Tel. 93.835.90.02
Per part del Liceu:

4

Sr./Sra.
Correu electrònic:
Tel. 93.485.86.30
Els membres de la Comissió estableixen com a vies de comunicació diària el correu
electrònic i el telèfon. A banda d’aquestes, a pe ció de qualsevol de les dues parts, la
comissió es podrà reunir a la seu del Liceu per tractar qualsevol tema o resoldre qualsevol
qües ó que es derivi del present Conveni.
Sisena.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquest conveni no es pot entendre de cap manera com una cessió o concessió de drets de
propietat intel·lectual i industrial, segons el que correspongui, en relació a la informació,
les dades o els coneixements que una part pot proporcionar a l’altra i que poden ser
suscep bles d’explotació, segons el que disposa la norma va aplicable de la propietat
intel·lectual i de la propietat industrial. Les llicències o cessions de drets de propietat
intel·lectual i industrial només es poden conferir de manera expressa en un contracte o
conveni especíﬁc.
Setena.

Comunicació

Correspon a l’Ajuntament la promoció i comunicació de l’esdeveniment per tots els
mitjans que consideri per nents, per tal que sigui un èxit d’assistència de públic. El Liceu
posarà a la seva disposició con nguts per generar els materials sobre la producció
operís ca per facilitar la promoció i comunicació de l’espectacle. El Liceu haurà de donar
el vis plau de tots els elements promocionals d’aquest esdeveniment.
En l’apartat de crèdits dels materials publicitaris que l’ajuntament decideixi editar es farà
constar expressament que “Liceu a la Fresca” és una inicia va promoguda pel Gran Teatre
del Liceu.
Vuitena.

No cons tució de vincle o societat entre les parts

El present conveni no representa la cons tució de cap societat, associació o cap altra
classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen només les obligacions que
ﬁguren en la redacció del seu text, i a elles limiten les responsabilitats respec ves.
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Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers
durant la vigència d’aquest conveni seran del tot aliens a l’altra i al mateix conveni.
Entre l’Ajuntament i el LICEU no existeix cap mena de relació de solidaritat o
subsidiarietat, i cada una respon de forma individual i exclusiva per les seves accions o
omissions que nguin causa en aquest conveni.
Tot l’anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modiﬁquin en el futur
el present document adoptant com a forma de col·laboració qualsevol forma associa va
admesa legalment.
Novena.

Vigència de l’acord

El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i ﬁns a la
realització de l’acte i posterior desmuntatge de la infraestructura.
Desena.

Modiﬁcacions de l’acord

El present document cons tueix el total acord entre les parts i subs tueix qualsevol
comunicació o document de data anterior en relació al seu objecte.
Qualsevol esmena o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha de
ser signada per ambdues parts, fent constar de manera clara i dis nta que és una esmena
o addenda del present conveni.
Onzena.

Causa de resolució an cipada

El present conveni es podrà ex ngir pel compliment de les actuacions que cons tueixen el
seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L’acord unànime de tots els signataris.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les
en tats signatàries.
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En aquest cas, qualsevol de les parts podrà no ﬁcar a la part incomplidora un
requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el
va dirigir haurà de no ﬁcar a les parts signatàries la concurrència de la causa de la
resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà
derivar una indemnització dels perjudicis causats a la part complidora.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis.
Dotzena.

Transmissió de drets i obligacions

Cap de les parts podrà cedir total o parcialment els seus drets i obligacions derivats
d’aquest acord sense el consen ment exprés, previ i escrit de l’altra.
Tretzena.

Transparència

Ambdues parts, en compliment a l’establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de norma va de
desenvolupament de la mateixa a la qual estan subjectes les parts, podran posar a
disposició dels ciutadans en els seus corresponents Portals/espais de transparència el
present conveni.

Catorzena.

Protecció de dades de caràcter personal

Ambdues parts han de complir, en el que afec a cadascuna d’elles, amb els deures de
secret professional i conﬁdencialitat i amb els principis de licitud del tractament que
preveu l’ar cle 5 del RGPD, i a no revelar ni difondre dades rela ves als tractaments de
dades personals tularitat del LICEU o ges onades per aquesta en tat. Ambdues parts es
comprometen a complir els requeriments en matèria de Seguretat de la Informació del
LICEU en l’execució del present conveni.
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Així mateix, el LILCEU garanteixen que el seu personal par cipant en l’esdeveniment ha
consen t expressament la cessió de les seves dades personals (noms, cognoms i DNI) a
l’Ajuntament amb la ﬁnalitat d’executar el present conveni.
Quinzena.

Jurisdicció

Per a qualsevol divergència fruit de la interpretació o l’aplicació d’aquest conveni les parts,
amb renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals de Barcelona.

I en senyal de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació del
Gran Teatre del Liceu

Per l’Ajuntament

Sr. Antoni Masana
En qualitat d’Alcalde de Vacarisses

Directora Econòmica-ﬁnancera
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