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Lleida, 20 de maig de 2014
REUNITS

D'una banda, Antoni Pallés i Riera, major d'edat, amb DNt. núm. 40g95352 M, en
qualitat de Coordinador general de la Orquestra Simfónica Juliá Carbonell de les Terres
de Lleida (d'ara endavant OJC) Fundació Privada Juliá Carbonetl, amb NtF G Z54BZ3gg i
domicili a la Plaga de la Catedral s/n de LIeida, 25OO2 Lleida. (Apartat de correus SZZ I
25080 Lleida) en virtut de l'escriptura d'apoderament atorgada davant del notari Sr.
RafalCorral Martínez, amb data de 23 de desembre de 2005.
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I'altra, el Sr. Ferran serra iortega, amb DNI núm.47933722H, en qualitat de
President de l'Associació Jove Orquestra de Ponent {d'ara endavant JOp), amb NIF
G25736976 idomicili aC/ La Palma ne G-10,25A02, Lleida.
Ambdues part es reconeixen la capacitat d'obrar i la representacié necessária per a la
formalització del present conveni, i d'acord comú
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EXPOSEN Que I'OJC és un projecte d'orquestra professional de la Fundació Juliá

Carbonell, la qual té els següents objectius genérics, tots d'interés general
sense afany de lucre:

a.
b.

i

Homenatjar el musicóleg lleidati Juliá Carbonell.
lmpulsar i gestionar especialment t'orquestra simfónica denominada
"orquestra simfünica Juliá carbonell de les Terres de Lleida" i tota
l'activitat que se'n derivi. També podrá impulsar i gestionar altres
conjunts instrumentals sempre mantenint les finalitats fundacionals.

c. Fomentar els estudis musicológics
d. Promoure i organitzar, festivals,

concerts, reunions d'especialistes,
i d'altres activitats

cursos, seminaris, congressos, concursos, beques
relacionades amb l'ámbit musical.

e.

Promoure

la

publicació de treballs

o

altres tipus de publicacions

relatives al món de la música.

f.

ll.

Actuar com a ent¡tat col'laboradora de la Diputació de Lleida i la paeria
de Lleida amb el que faci referéncia a temes relacionats amb la música.

Que Ia JOP és una formació legalment constituida en el marc legal d'associació
juvenil sense ánim de lucre. Els fins d'aquesta són els d,associar joves que
coincideixen en la proximitat al territori de les terres de ponent de Catalunya i
el gust per la música; posar en comú les experiéncies i els coneixements sobre
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la música i l'orquestra simfónica; fomentar i difondre la música simfónica i
de
cambra i oferir alterritori la seva representació cultural.

lll.

Que ambdues formacions tenen objectius comuns i/o complementaris en quan
la difusió, formació i recerca de la música sirnfónica i de cambra en un mateix

territori

lV. Que és d'interés posiüu la coordinac¡é de les dues formacions per tal de sumar
esforgos i establir camins d'actuacié que afavoreixin i incrementin el benefici
mutu ide la ciutadania.
Per tot aixd, ambdues parts acorden formalitzar el present conveni de col.laboració
que es regirá per les següents

cLAusuus
PRtMERA.- Finalitat
El present

convenité com a objectiu potenciar la coordinació i establir sinérgies
entre les activitats de I'OJC i de la JOP en árees de la difusió, formació i recerca
de la música simfónica ide cambra, entre altres:

L. Col'laborar conjuntament en t'organització i programació de possibles
projectes musicals comuns.

2.

Col'taborar mútuament en la difusió dels programes i projectes musicals
de cadascuna de les formacions.

3.

Facilitar

i

potenciar l'oferta de programes i projectes musicals a
cadascuna de les formacions mitjangant, sempre que sigui possible,
tractes preferents mutus a les entrades d,aquestes.

SEGONA.- Recursos

1. Cada una de les formacions posará a disposició de t'altra els

recursos

materials adquirits (instruments, partitures, etc.) sota les condicions que
s'acordin per la consecució més eficient dels objectius comuns i l,execució
del present conveni.
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2.

En cas de col'laboracions conjuntes en l'organització i programació de
projectes comuns s'acordaran els recursos materials, económics
i humans a
aportar per cadascuna de les formacions.

3.

posará a disposició de I'OJC un llistat actualitzat periódicament
i amb
la informació detalladá que s'acordi dels recursos humans disponibles que
i
ho autoritzin de forma expressa i per escrit.
La JOP

TERCER.- Comissió

mixta de seguiment

Per facititar el seguiment de la col.laboració, es constituirá una comissió
mixta

'

integrada per una representació de l'ahc, així com per una representació de la
reunirá, com a mínim, un cop l,any.

JOP. Aquesta comissió es

La tasca de la comissió mixta és la de concretar les activitats que es duran a
terme i les condicions específiques dels acords presos en aquest conveni.
QUARTA.- Durada del conveni

El present conveni té una vigéncia d'un any comptat a partir de la data de la
signatura, i es prorrogará automáticament per períodes iguals. Si alguna de les
parts decideix rescindir-lo, ho ha de comunicar amb sis mesos d'antelació a la
data en qué hagi d'entrar en vigor la rescissió. Aquesta decisié s'ha de

comunicar per escrit. La part que vulgui donar per rescindit el conveni
compromet a acabar les accions i les activitats que hagin comengat.

es

QU¡NTA.- lnterpretació del conveni
Les parts acorden que qualsevol litigi, discrepáncia o reclamació que resulti de

I'execució o interpretació del present conveni o relacionades amb ell,
directament o indirectament, es resoldran en prirnera instáncia mitjangant
I'arbitratge. Hi ha d'haver dos árbitres; cada part en designa un.

l, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni marc per duplicat
i a un sol efecte en el lloc i data expressats en l'encapgalament
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