Conveni Marc de Col'laboracio entre ta Universitat de Lleida i la l'Associació Jove
Orquestra de Ponent per a la realització de programes d 'estudi i de recerca, per a la
difusio i el desenvolupament de la musica i la cultura i per a l'intercanvi
d'informació i formació
Lleida, 16 de novembre de 2012

REUNITS

D'una part,

el Sr. Joan Biscarri Gassió, vicerector

i

d'Activitats Culturals Projecció
(UdL),
Universitária de la Universitat de Lleida
ubicada a Lleida, Plaga de Víctor Siurana,
núm. 1,25003 Lleida, amb NIF Q7550001G, en nom irepresentació de la UdL, actuant
per delegació del rector d'aquesta Universitat, i segons estableix la Llei Orgánica 612001,
de 21 de desembre, d'Universitats.
I de I'altra, el Sr. Marc Girona Mata, amb DNI núm. 47933203F, en qualitat de President
de l'Associació Jove Orquestra de Ponent (d'ara endavant JOP), amb NIF G25736976 i
domicili a Cl La Palma no 6-1 0, 25002 Lleida.
Ambdues part es reconeixen la capacitat d'obrar
formalitzac¡ó del present conveni, i

i la representacicí

necessária per a la

MANIFESTEN

l.

Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en árees de
difusió, formacicí i recerca de la música.

ll.

Que, amb la finalitat d'aconseguir una coordinacicí eficag de llurs esforgos i un
millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials la UdL i
la JOP consideren de mutu intereis establir el marc institucional per a la realització
de programes d'estudi i recerca, per a la difusici i el desenvolupament de la música
i la cultura i per a l'intercanvi d'informació iformació.

lll. Que és d'interds positiu la unicí i la coordinacicí de les dues institucions per tal de
sumar esforgos per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el
benefici mutu.

lV. Que ambdues institucions han establert i mantingut contactes a traveís de l'Aula de
Música de la UdL, dependent del Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció
Universitdria de la UdL, en árees relacionades amb temes afins a aquests
departaments/drees.

V. Que, en base al que s'ha exposat anteriorment, s'obre un ampli espectre

de
possibilitats de col'laboració, per la qual cosa es considera oportú subscriure un
protocol que permeti un millor aprofitament dels recursos i una cooperacicí activa en
el desenvolupament de temes d'interris comú.

Per aixd, totes dues institucions subscriuen el present conveni marc, que es regird per les
següents

CLAUSULES
PRIMERA.- Finalitat de la col.laboració
El present conveni marc teí per objecte emmarcar i coordinar les activitats de la JOP i de la
UdL en árees de la formació, difusicí i recerca de la música, entre altres:

1. Col'laborar conjuntament en l'organització d'activitats de recerca, de docdncia i

de

difusió de la música en el marc universitari.

2.

Programar i realitzar activitats musicals de la JOP, durant el curs universitari i a les
instal'lacions designades per la Udl-.

3. Facilitar i potenciar la participació dels estudiants de la UdL en les activitats
pedagrigiques iartístiques que promogui la JOP.

4.

Facilitar la realització de práctiques no remunerades econcjmicament per part dels
alumnes dels programes de Grau i Postgrau dels diversos ensenyaments de la UdL.

Ambdues parts concretaran de mutu acord les condicions específiques en quri es duran a
terme cada una de les actuacions esmentades, i de qualsevol altra activitat conjunta que
es realitzi, mitjangant annex que anualment especificará les activitats a organitzar i que
degudament signat formará part integrant det present conveni.
Una vegada acceptada una proposta d'actuació per totes dues parts, s'ha de nomenar, de
comu acord, una o mes persones representatives d'una o de les dues institucions com a
responsable o responsables de l'activitat.

SEGONA.- Recursos humans i materials
Cada una de les institucions aportará recursos humans i materials a I'execució del present
conveni per tal que aquest pugui arribar a bon fi en els termes establerts per a cada una
de les activitats mitjangant I'annex corresponent.
Totes les cot'laboracions que tenen implicacions pressupostáries, requereixen la signatura
d'un conveni específic en el qual s'han de determinar aquestes qüestions.
La propietat intel'lectual que deriva dels treballs fets arran d'aquest conveni está sotmesa
a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que les parts subscriguin
sobre aquest punt, i s'atorga el reconeixement corresponent als qui hagin participat en
l'execució dels treballs esmentats, els quals han de figurar com a autors de les
publicacions que se'n puguin derivar.
TERCER.- Establiment d'una comissicí mixta
Per facilitar el seguiment de la col'laboracicí, es constituird una comissicí mixta integrada
per un representant del Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitáría de la
UdL, així com per un representant de la JOP. Aquesta comissió-es reunird, com a minim,
un cop l'any.
La tasca de la comissicí mixta és la de concretar les activitats que es duran a terme. Les
tasques de planificacicí resten supeditades al calendari de la gestió acaddmica de la UdL.

QUARTA.- Durada del conveni

El present conveni teí una vigtincia de tres anys, comptats 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'antelacicí a la data en que hagi
d'entraren vigor la rescissicí. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit, de manera que

----r

se'n puguin acreditar les dates de tramesa

i recepció. La part que vulgui donar per

rescindit et conveni es compromet a acabar les accions, a fi de permetre al professorat i a
I'estudiant o als serveis finalitzar les activitats que hagin comengat.

Aquest conveni pot ser modificat o canviat per les parts signatáries. No obstant aixd, cap
variació o alteracicí del conveni té validesa si no ha estat feta per escrit, mitjangant carta
certificada enviada al domicili de les parts, amb una antelació de dos mesos. Cap
modificacio pactada oralment és vinculant.
QUINTA.- lnterpretació Oel conveni
Les parts acorden que qualsevol litigi, discrepáncia o reclamació que resulti de l'execucio
o interpretacicí del present conveni o relacionades amb ell, directament o indirectament, es
resoldran en primera instdncia mitjangant I'arbitratge. Hi ha d'haver dos drbitres; cada part
en designa un.

Les parts fan constar expressament el seu compromís d'acomplir el laude arbitral que es
dicti.

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.
Per la Un

Per l'Associació Jove Orquestra de Ponent

Joan Biscarri Gassió

Marc Girona Mata

Vicerector d'Activitats C u lturals
i Projecció Universitária

President

(Per delegació publicada al DOGC 6151, de 18.06.2012)

