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PAERIA DE GERVERA
CONTRACTE PER LA REALIZACIÓ DE 2 CONCERTS A CERVERA DE LA
JOVE ORQUESTRA DE PONENT
A Cervera,

a

22 d'abril de 2013.
REUNITS

D'una part el Sr.la Ramon Royes i Guárdia, alcalde de la Paeria de Ce.ruera,
amb domicili a P/. Major, 1 de Ceruera, ique té el CIF P2508400E, en endavant
L'EMPRESA.

D'una l'altra part el Srla. Marc Girona Mat, major d'edat, qui actua en nom de
l'empresa I'Associació Jove Orquestra de Ponenf amb domicili al caner la
Palma, núm. 6-10 de LLeida i que té el ClF. G25736976, en endavant JOP.

Les dues parts, en la representació que ostenten i reconeixent mútuament
capacitat legal i legitimació suficient per obligar-se en aquest contracte que es
regirá per les estipulacions següents:
ESTIPULACIONS
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DEL CONTRACTE

contracta a JOP amb I'objecte que realitzi dues actuacions,
e! següent programa:
Data concert 1: dia 8 de juny de 2013
Hora 20:00 hores
Espai on es realitzará I'actuació:Paranimf de la Universitat de Cervera
Data per determinar

- Tardor 2013 -

D.espté§ Oe la realització de les actuacions i en el termini legalment establert,
L'EIIIPRESA abonará, mitjangant transferéncia bancária, la quantitat estipulada
en aquesta cláusula, prévia presentació i aprovació per l'órgan competent de la
factura de I'actuació.

JOP es quedará amb la recaptació dels ingressos de la taquilla.
Plaga Major t,252OO Cervera
Teléfons: 973 53 00 25 - 973 53 27 OO
Email : i ntervencio@cerverapaeria.cat
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PAERIA DE CERVERA
TERCERA: PUBLICITAT

Tots els elements de difusió

i publicitat de les activitats objecte d'aquest

contracte, hauran de comptar amb el logotip de la Paeria de cervera.
QUARTA: OBLIGACIONS
a) OBLIGACIONS DE JOP:

1. Complir I'objectiu, executar el projecte,

realitzar l'activitat que fomenta

aquest contracte.
Encarregar-se de la logística i I'organització dels dos concerts i assumirne les despeses relacionades, a excepció de despeses extraordináries
acordades sobre e! lloguer d'instrumental de poca mobilitat sol.licitats.
3. Anunciar i potenciar I'assisténcia als concerts que organitzi i hi participi
-{'Ajgntqqpent de Cervera entre els seus propis membres.
equipaments municipals en perfectes condicions, tal i com les
'ha,$iÉbbat, fent-se responsable dels desperfectes que es puguin
ocasionar durant el desenvolupament de les activitats realitzades en els
..-.asnasi nílhline
5. Encarregar-se del disseny i edició de les entrades i programes de má.
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b) OBL¡GAC¡ONS DE L'EMPRESA:

1. Abonar la quantitat de 1.000,00 € al beneficiari, un cop presentades

i

aprovades Ies factures de les dues actuacions musicals.

!'equipament que seran

' "' 6. Encarregar-se

de la distribució i venda de les entrades.

CINQUENA: SUSPENSIÓ D'ACTUACIONS

En cas de suspensió de qualsevol de les actuacions previstes en aquest
contracte per causes alienes a JoP, s'acordará una altra data per la realització
de I'actuació.
PlaEa Major t,252OO Cervera
Teléfons: 973 53 00 25 - 973 53 27 OO
Email : intervencio@cerverapaeria.cat

/+¡
G

@
PAERIA DE GERVERA

SISENA: LLEI APL¡CABLE ¡ FUR

a) El present contracte es regirá i interpretará d'acord amb les lleis espanyoles
vigents que resultin d'aplicació.

b) Per a qualsevol discrepáncia que pogués sorgir entre les Parts com a

conseqüéncia de la interpretació, desenvolupament i/o execució del present
contracte, les Parts, amb renúncia expressa al fur que els pogués
correspondre, acorden sotmetre's expressament als Jutjats i Tribunals de
Lleida. No obstant, les Parts es comprometen a realitzar ets seus millors
esforgos per ta! d'arribar a un acord en cas de divergéncies en l'execució i
interpretació d'aquest contracte, amb carácter previ a recórrer a la via judicial.
I en prova de conformitat i acceptació ambdues parts signen aquest document,
per duplicat, en el lloc i data assenyalats a l'encapgalament.

President de l'Associació JOP

Plaga Major 1,25200 Cervera
Teléfons: 973 53 00 25 - 973 53 27 OO
Email: intervencio@cerverapaeria.cat

