CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
“CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
A Barcelona i Vacarisses, febrer de 2019
REUNITS
D’una banda, l’Acadèmia del Cinema Català, amb domicili a Barcelona, Passeig Colom número 6 i CIF G64816515, (en endavant, l’Acadèmia), representada per
amb número de DNI
, en qualitat de
Presidenta.
De l’altra, l’Ajuntament de Vacarisses, amb domicili a Vacarisses, C. Pau Casals, 17 i CIF P0829100G
representat pel Regidor de Cultura, Pere Casas Arasanz, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 173/2015 de data 18 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 6 de juliol de 2015.
MANIFESTEN

I.

Que l’Acadèmia és la veu unitària de tota la cinematografia catalana i que té entre les seves finalitats principals promocionar el cinema català i que, amb aquest objectiu, realitza activitats específiques de divulgació del cinema català.

II.

Que en aquest context i amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de
proximitat, l’Acadèmia ha creat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la SGAE, una proposta de Circuit Estable de Cinema Català que, sota el nom de “Cicle Gaudí” portarà mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a diverses localitats
de la província de Barcelona i que té voluntat, en el futur, d’estendre’s territorialment.

III.

Que, després de conèixer els detalls d’aquest projecte, l’Ajuntament té interès de participar en el
“Cicle Gaudí” de l’Acadèmia.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se mútuament la plena capacitat i representació
legal necessària i suficient per a celebrar aquest acte, formalitzen el present Conveni, que es regirà pels
següents
PACTES
Primer.- OBJECTE
Constitueix l’objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Acadèmia en
el Projecte de Circuit estable de cinema català per tal que el municipi de Vacarisses es beneficiï del visionat
de les produccions catalanes recents que el “Cicle Gaudí” portarà al territori, en els termes i condicions aquí
esmentats.
Segon.- “CICLE GAUDÍ”: DEFINICIÓ.
El projecte del Cicle Gaudí suposa l’emissió, durant tota la durada del present i en una sessió única
mensual, d’una pel·lícula catalana d’entre aquelles seleccionades per a formar part del Cicle Gaudí, a una
sala del municipi de Vacarisses. El mes d’inici del cicle quedarà pactat de comú acord entre les parts un cop
establert el calendari que l’Acadèmia farà arribar a l’Ajuntament.
Tercer.- OBLIGACIONS DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ
L’Acadèmia assumeix, en virtut del present Conveni, les següents obligacions en relació al Cicle Gaudí:
-

Programar, gestionar i assumir el cost dels drets d’exhibició pública de les pel·lícules que formaran
part del Cicle Gaudí, amb inclusió del pagament a SGAE dels drets d’autor derivats de les pel·lícules.

-

Dissenyar els cartells per a comerços per a promocionar les pel·lícules que integren el Cicle Gaudí.

-

Realitzar la promoció local del Cicle a través de la figura de l’ambaixador de proximitat, d’entitats, de
ràdios locals, etc.

-

Realitzar la promoció del Cicle a les xarxes socials.

-

Realitzar i finançar una acció especial a una de les projeccions per dinamitzar el Cicle (amb la presència d’actors o responsables de la pel·lícula, decoració especial de la Sala, debats sobre el tema
que tracta el film a càrrec d’una persona especialitzada, etc.).

-

Crear i mantenir una pàgina web pròpia sobre el Cicle Gaudí.

-

Assumir la campanya de premsa (notes de premsa, atenció als mitjans de de comunicació, entrevistes, etc.)

-

Realitzar anuncis acordats amb mitjans de comunicació (La Vanguardia, o altres mitjans locals).

-

Dissenyar i finançar un banner per a ser publicat a la web municipal, a la sala o als mitjans de comunicació.

Quart.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Per la seva part, l’Ajuntament assumeix, en virtut del present Conveni, les següents obligacions en relació al
Cicle Gaudí:
-

Cedir la Sala o l’espai on es projectarà la pel·lícula i oferir els serveis i personal necessaris per al
correcte funcionament de la sessió.

-

Promocionar el Cicle a nivell local, ja sigui a través de la web municipal, via entitats, mitjans locals o
actors socials o cívics.

-

Imprimir els cartells (pasquins) de la pel·lícula programada per a la Sala (mida: DinA3), així com els
cartells destinats a comerços segons el disseny i personalització que s’enviarà des de l’organització
del Cicle Gaudí (30 de cada pel·lícula) i distribuir-los als comerços i altres punts estratègics de la localitat.

-

Respectar el preu fixe d’entrada a 4,50€ (IVA inclòs) (ja sigui per part de l’entitat, Ajuntament o propietari de la sala, i les promocions de Carnet Jove i Club La Vanguardia pactades per l’Acadèmia amb
aquests) i les promocions de Carnet Jove, reduïda a 3 euros i Club La Vanguardia (2 x 1) pactades
per l’Acadèmia amb aquests. Tot això, sens perjudici que l’Ajuntament pugui establir preus especials
per a altres col•lectius, grups o sistemes de venda que no podran tenir preu inferior a 3 euros.
L'Ajuntament podrà disposar de les invitacions que consideri oportunes.

-

Organitzar amb la distribuïdora de la pel·lícula la descàrrega d’aquesta per a la projecció via satèl·lit
o, si no fos el cas, organitzar i assumir els costos de transport de la còpia en DCP o Blu Ray i la impressió dels pasquins/cartells oficials (DinA3) de les pel·lícules.

-

Realitzar i trametre a l’Acadèmia les fotografies de les sessions, per tal d’il·lustrar la memòria del
projecte i dinamitzar les xarxes socials.

-

Informar a l’Acadèmia de l’assistència a cada sessió i de la recaptació segons el tipus d’entrada.

-

Fer efectiu el pagament de 400 € + IVA per cobrir una part simbòlica del cost que generen les accions que assumeix l’Acadèmia descrites a la Clàusula Tercera. El pagament es farà efectiu durant els
30 següents dies hàbils després de la recepció de la factura corresponent per part de l’Acadèmia,
emesa en el moment de signatura del present contracte.

Aquest pagament s’haurà de tornar a fer efectiu a cada renovació anual, prèvia presentació de la
factura corresponent per part de l’Acadèmia.
Cinquè.- RECAPTACIÓ OBTINGUDA
Les parts acorden que la recaptació neta derivada de les projeccions realitzades en el marc del projecte del
Cicle Gaudí correspondrà en la seva totalitat a l’Ajuntament.
Sisè.- VIGÈNCIA
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i s’estableix pel període d’un any, renovable de
forma automàtica per a un any més si cap de les parts notifica a l’altre, un mes abans de la finalització del
termini inicial, la seva voluntat de rescindir-lo.
2 mesos abans de que finalitzi la seva vigència, ambdues parts es reuniran per a valorar els resultats i
acordar, si s’escau, la continuïtat del mateix.
Setè.- COMUNICACIONS
Les comunicacions que s'adrecin les parts derivades de l'execució del present conveni podran remetre’s bé
per escrit als domicilis indicats a l'encapçalament del present contracte, bé per e-mail als contactes que a
continuació es ressenyen, tenint aquestes comunicacions per e-mail plens efectes entre les parts:
•

Per part de l’Acadèmia:

info@ciclegaudi.cat

•

Per part de l’entitat local o Ajuntament:

cultura@vacarisses.cat

Vuitè.- RESOLUCIÓ
L’Acadèmia podrà resoldre aquest conveni unilateralment en el cas que, en tres sessions consecutives, el
públic assistent a cadascuna de les sessions sigui igual o inferior a 30 persones.
L'incompliment de qualsevol dels pactes del Contracte per alguna de les parts contractants, i sigui quin sigui
el motiu, donarà lloc a que la part complidora pugui exigir a l'altra el compliment i si, transcorreguts 15 dies
des d’aquesta notificació, la part incomplidora no hagués reparat el seu incompliment o bé no hagués posat
els mitjans necessaris per a la seva reparació, aleshores, la part complidora podrà demanar la immediata
resolució del Contracte, sense perjudici d'exigir en aquest cas la corresponent reclamació pels danys i
greuges ocasionats, i això conforme el que estableix l'article 1124 del Codi Civil.
Novè.- LLEI I JURISDICCIÓ
El present Conveni es regirà i interpretarà segons la legislació espanyola.
Per a qualsevol dubte, qüestió o divergència que pugui sorgir en ordre a l’execució, la interpretació, la
modificació o l’aplicació del present conveni, les parts, amb renúncia a qualsevol fur i jurisdicció que els hi
pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat.
I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en la
localitat i la data esmentades en l’encapçalament.

Pere Casas i Ardanaz
AJUNTAMENT DE VACARISSES

Maria Lluïsa Passola i Vidal
ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

