LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CONVENI DE COL IABORACIó ENTRE L'AJUNTAMENT DE

TLEIDA

I'ASSOCIACIó JOVE ORQUESTRA DE PONENT

Lleido,
REUNITS

D'uno bondo I'll.lm. sr. Angel Ros Domingo, Alcolde president de
I'Ajuntoment de Lleido, que octuo en nom irepresentoció de I'esmentot
Ajuntoment, en Ús de les focultots otribu'l'des en virtut de l'orticle 53 del
Decret Legislotiu 2/2003, de 28 d'obril, pel quol s'oprovo el text refós de
lo Llei municipol i de régim locol de Cotolunyo, ossistit pel Sr. Jesús M.
Gutiérrez Bustillo, secretori generol de lo Corporoció.

lde I'oliro port, Morc

Girono Moto, omb DNI núm. 47933203-F president
de I'Associoció Jove orquestro de ponent (en endovont Jop), omb clF.
núm. G2573697ó, omb seu oficiol ol correrlo polmo, núm. ó-lo, cp.2soo2
de Lleido.

Amb dues ports es reconeixen recíprocoment les focultots suficients per
convenir i de comú ocord

EXPOSEN

Que lo JOP és uno formoció sense dnim de lucre omb I'obiectiu
d'oferir ols i les joves de les terres de Lleido uno formoció musicol on
puguin desenvolupor les seves optituds musicols en un nivell no
professionol perÓ de suficient quolitot com per porticipor octivoment en
lo vido culturol del territori.
PRIMER.-

¿

s
¿

sEGoN.- Que lo JoP és uno formoció legolment constitur'do omb UN
conjunt de membres que obosten toto lo fomílio dels instruments de
cordo, vent i percussió, omb més de S0 músics hobituols.
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TERCER.-

Que I'Ajuntoment de Lleido, mitjonEont

lo Regidorio de

Promoció Culturol, Museus, Festes i Culturo Populor, i més concretoment,
I'Auditori Municipol Enric Gronodos, té I'objectiu de fomentor lo culturo i
el desenvolupoment musicol de lo nostro ciutot i el nostre territori.

Aquesto octivitot

de foment es fo en

desenvolupoment

de

les

competéncies otribuides ols ojuntoments en motério culturol per I'orticle
25.2 de lo llei 711985, de 2 d'obril, regulodoro de les boses de Régim
Locol i els orticles óó i 7l del Decret Legislotiu 212003, de 28 d'obril, que
oprovo el text refós de lo Llei municipol ide régim locol de Cotolunyo.

Que I'Ajuntoment de Lleido en I'esmentot centre culturol vol
promoure lo preséncio de grups musicols en residéncio que incentivin lo
culturo musicol del territori, oixí com oferir-los un espoi d'estudi, de
debot, de reolitzoció de tollers, de coordinoció, etc. de les seves
octivitots oixí com lo possibilitot de porticipor octivoment en lo
temporodo de I'Auditori o en oltres octivitots municipols.
QUART.-

Per

tot oixó, ombdues ports ocorden formolitzor el present conveni de

col{oboroció que es regird per les següents

CLAU§ULES

objecte del present conveni regulor i fixor l'ús de I'espoi de
l'edifici de I'Auditori per lo JOP que vindrd regulot per I'onnex o oquest
conveni oixí com les octuocions que oferiron o lo ciutoi.
Lo noturoleso jurídico d'oquest ús serd en tot cos de precori; segons en
el previst en el vigent Regloment de Potrimoni dels ens locols, les dues
ports monifesten formolment que el precoristo no resto en reloció de
dependéncio respecte o I'Ajuntoment de Lleido.

PRIMERA.- És

l

SEGONA.- El present Conveni tin'drd vigéncio des de lo doto de lo sevo
signoturo fins ol 31 de desembre de 2013, prorrogoble per un ony més
per ocord de les dues ports..

d.

z

de les despeses de
monteniment del locol per tol que estigui en tot moment en les
condicions odequodes per o lo sevo utilitzoció. Lo JOP deixord els espois
iels instruments que utilitzi en les moteixes condicions que els hogi trobot.

TERCERA.- L'AJUNTAMENT DE LLEIDA es ford cdrrec
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creord uno comissió de seguiment i voloroció del conveni,
composto per 2 membres de L'AJUNTAMENT DE LLEIDA - I dels quols
octuoro com o president/o i I sero el o lo director/o de I'Auditori - i 2
representonts de lo JOP. Aquesto comissió decidird de comú ocord lo
progro moció d'octivitots.
QUARTA.- Es

CINQUENA.- A efectes de lo cessió de l'ús dels instruments del
conseryotori il'ouditori es reuniron el/lo director/o de I'Audiiori iun o uno
representont designot/do per lo regidorio d'educoció. A oquesto reunió
hi podrd ossistir un o uno representont designot/do per lo JOP. Aquesto
comissió volorord lo sol{icitud d'instrumenis de codo producció i
decidird lo sevo cessió, focilitont lo coordinoció de lo sevo cessió en
codo cos ol mdxim de dies possible.

de difusió i publicitot de les octiviiots objecte
present
del
conveni, houron de comptor omb el logotip de I'Ajuntoment
de Lleido en un lloc preferent oixí com "orquestro resident" de I'Auditori
Municipol Enric Gronodos.

SISENA.- Tots els elements

Coldro presentor o L'AJUNTAMENT DE LLEIDA lo memório de les
octivitots reolitzodes i lo sevo voloroció culturol i de porticipoció omb
I'objecte d'ovoluor I'ocompliment dels objectius del conveni i/o proposor
el reforg o modificoció d'olguno de les octivitots si per ombdues ports es
considero escoient.

SETENA.-

vuITENA.- L'incompliment de les obligocions d'olguno de les ports
foculto I'oltro perqué n'exigeixi el compliment i perqué n'ocordi lo
resolució. Aquesto exigéncio s'ojustoro en tot cos, o lo condició de
precori de lo cessió dels espois idels instruments.
NOVENA.- Quolsevol modificoció que olteri de formo importont les
estipulocions del present conveni hourd de formolitzor-se per o lo sevo
volideso, per mutu ocord d'ombdues ports, mitjongont lo corresponent
cldusulo oddicionol.

que fo o iot olló que no estobleix oquest conveni i, sense
perjudici de lo resolució de mutu ocord entre ombdues ports, oquestes
s'hon d'otenir ol que estobleix lo legisloció municipol i lo legisloció
cofolono.
DESENA.- Pel
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ONZENA.- Per

o lo solució de quglsevol qüestió litigioso derivodo

d'oquest Conveni, les ports se solmeten o lo jurisdicció dels Jutjots
de Lleido, omb renúncio ols seus propis furs si els tingueren.

i

Tribunols

El present conveni hourd de ser oprovot per l'órgon competent de
I'AJUNTAMENT DE LLEIDA.
I

en provo de conformitot, les ports signen el presenl conveni per triplicot
un sol efecte, en el lloc idoto esmentots o I'encopgoloment.
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ANNEX

l.- L'Ajuntoment de Lleido cedird les oules del conservotori pels ossoigs
hobituols de I'orquestro. Aquests tindron lloc normolment en horori
extroescolor i es reolitzoron hobituolment o I'oulo 3.0, i de formo
esporddico o lo 3.,l0 i3.5, en dissobte ols motins, de 9'30 o l3 h. Tombé
cedird lo solo 1 o 2 per o lo reolitzoció d'un ossoig generol com o mínim
obons de codo concert. Aquestes dotes s'ocordoron omb lo direcció
de I'ouditori.
L'ouditori orticulord els dies d'ossoig ol conservotori i o I'ouditori,
notificont-ho o lo direcció del conseryotori. En cos que sigui dio loborol
ho negociord per tol d'orticulor lo possibilitot de I'ossoig.
En cos que siguin dotes en que no hi hogin closses ol conservotori es
podrd usor I'oulo per o fer ossoigs en horori loborol normol.
2.- En els ossoigs i els concerts I'Ajuntoment cedird l'ús dels insiruments
de percussió del conservotori i/o I'ouditori per ols concerts que tinguin
lloc o I'Auditori.
En el cos que hi hogi instruments que no els disposin els músics per o uno
producció en concret i els disposi el conservotori o I'ouditori, es focilitord
lo sevo cessió, per o lo quol coso es reunird lo comissió de cessió
d'instruments.
3.- Obligocions

de

I'orquestro:

- Nomenord un o uno responsoble que sero I'interlocutor/o directe omb
el o lo responsoble de I'ouditori. A tol efecte, després de codo ossoig
coldrd que rebi lo conformitot de lo direcció de I'ouditori. Aquest/o
interlocutor/o seró responsoble de lo clou per occedir o I'edifici i es ford
responsoble d'obrir i toncor I'edifici si no estd obert ol públic, oixí com
tenir-lo toncot duront I'ossoig.
- Els instruments i tots els elements usots ols ossoigs i concerts seron
retornots ol seu lloc corresponent. En cos que els instruments hogin de
sortir de I'Auditori coldrd que es foci omb les coixes que hi ho o tol
efecte o omb lo fundo corresponent.
- Lo JOP es ford responsoble dels desperfectes ocosionots duront el
desenvolupoment de les octivitots reolitzodes en els espois públics cedits
mitjongont oquest ocord, i comptord omb uno osseguronqo de
responsobilitot civil que cobrird o les persones que duguin o terme les
ociivitots de I'ossocioció. En cos que hi hogi olgun desperfecte es
notificord immediotoment o lo direcció de I'Auditori.
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-

Porticipor octivoment de lo vido musicol de l'Auditori, fent difusió
ossistint ols concerts de temporodo.

4.- Drets de I'orquestro:
- Usor els espois que se'ls ossigni per o

i

codo ossoig.
procurord estoblir un espoi de mogotzem del moteriol necessori per
o reolitzor l'octivitot d'ossoig i concerts.
- usor els instrumenfs que s'ocordi o lo comissió d,instruments.
- En cos que sigui compotibre omb oltres formocions i tinguin
osseguronQo, es podrd portor instruments o oltres llocs, especiolment si
és dins lo ciutot de Lleido, sempre i quon vogin en coixes de tronsport,
d'ocord omb lo progromoció oprovodo per lo comissió de seguiment.
Les despeses de tronsport seron o cdrrec de I'Ajuntoment si eltoncert
estd orgonitzot per oquesto institució.
- Reolitzor els concerts que s'ocordin o lo comissió de seguiment, que
seron com o mínim dos per temporodo. Lo recoptoció dels concerts
serd per o I'ossocioció, tot i que correron o cdrrec de lo moteixo les
despeses que es generin d'ofinoció de piono, entrodes, cortells, etc.
- Vendo d'entrodes o lo toquillo de I'ouditori.
- Descompte jove o les entrodes de temporodo própio de l,Auditori
Municipol Enric Gronodos ols membres de I'Associoció.
-
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