C
CONVENI DE
D COL·LA
ABORACIÓ
Ó ENTRE LA
L FUNDA
ACIÓ GENE
ERAL DE LA
L
UNIVERSITAT DE
D VALÈN
NCIA I L’AJJUNTAMEN
NT DE YÀT
TOVA
En V
València, a 24
2 de gener de 2019.

REUNITS
NA PART, el Sr. Cristó
óbal Suria L
Luengo, Geerent de la FUNDACIÓ
F
Ó GENERAL
L DE
D’UN
LA UNIVERSIT
TAT DE VALÈNCIA
V
A (d’ara en
ndavant FG
GUV), apooderat per a la
eni en virtu
ut del poderr atorgat pel Patronat d
de la FGUV
V amb
signaatura del prresent conve
data 15 de desem
mbre de 201
17, amb dom
micili sociall en el Carre
er Amadeu de Savoia núm.
n
4 (466010) de València,
V
am
mb NIF.- n
núm. G-46
6980207 i inscrita en el Registrre de
Fund
dacions de la
l Comunita
at Valencian
na amb el número
n
de referència
r
79 (V).

ALTRA PA
ART, la Sra. Pepa Gimeeno Doming
go, en la seu
ua condicióó de Regidorra de
I D’A
Cultu
ura de l’Aju
untament de
d Yàtova (d
d’ara endav
vant L’AJUN
NTAMENT
T), amb dom
micili
sociaal en el Carrrer Maestro Romero nú
úm. 7 de Yà
àtova.

ue ostenten
n, es recon
neixen, múttua i
Les parts, dinss de l’àmbiit de repreesentació qu
procament, la capacita
at legal neccessària perr a subscriu
ure el pressent conven
ni de
recíp
col·laaboració i, a aquest efe
ecte
M
MANIFESTE
EN
Que la FGU
UV és una entitat
e
cultu
ural sense ànim de lu
ucre que té com a finalitat
I.- Q
princcipal, de co
onformitat amb
a
el que es disposa en l’article
e 7 dels seu
us Estatuts, la de
coop
perar en el compliment
c
t de les finaalitats de la Universitat de Valènccia, fixant com a
objecctius princip
pals l’ajuda
a a la docèn
ncia, a la in
nvestigació, a la difussió cultural,, a la
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form
mació humaana integrall dels possiibles benefficiaris i l’a
atenció integgral a perssones
amb discapacitaat.

ns de l’actiivitat d’Artts Escèniques, la FGUV
V te encom
manada la gestió
g
Així mateix, din
admiinistrativa, tècnica, pro
oducció i co
oordinació d’activitats de les agru
upacions teatrals
de laa Universitaat de Valènccia, en concrret les d’AS
SSAIG Grup
p de Teatre d
ersitat
de la Unive
de V
València (d’aara endavan
nt Grup ASSSAIG).

Que el Gru
up ASSAIG
G representaa, entre alttres, el seu espectaclee LA PATT
TI DE
II.- Q
PEIX
XCAORS (d
d’ara endava
ant l’esdeveeniment).
NTAMENT
T té l’interèss en col·labo
orar amb la FGUV, acoollint l’especctacle
III.- Que l’AJUN
LA P
PATTI DE PEIXCAOR
P
RS en el Dep
partament de
d Cultura de l’Ajuntaament de Yàtova
el diaa 8 de febreer de 2019.

mú els seuss interessoss i reconeixxent-se capa
acitat
Per ttot açò, les parts, possant en com
mútu
ua per a forrmalitzar aquest docu
ument, acorden subscriiure el pressent conven
ni de
col·laaboració, d’acord
d
amb
b les següen
nts

C
CLÀUSULE
ES
MERA.- OB
BJECTE
PRIM
L’objjecte del prresent conveni és asseu
ure les basees de la coll·laboració entre la FG
GUV i
l’Aju
untament de
d Yàtova, en el marrc de l’esp
pectacle LA
A PATTI D
DE PEIXCA
AORS
d’Ed
duard Escalaante que re
epresentarà el Grup AS
SSAIG en el
e teatre Caasa de la Cu
ultura
de l’A
Ajuntamentt de Yàtova
a el proper d
dia 8 de febrrer de 2019..
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SEGONA.- COM
MPROMIS
SOS DE LES
S PARTS
Les p
parts signan
nts d’aquest conveni ees comprom
meten a col·llaborar en ffacilitar tote
es les
necesssitats que es requereixen per a laa representació: produ
ucció, direccció, coordin
nació,
el deesplaçamentt dels actorss i personall tècnic, pub
blicitat i ma
aterial tècnicc necessari per a
la reepresentació
ó de l’espe
ectacle LA PATTI DE
E PEIXCAO
ORS, d’ASSSAIG (Grup de
Teatrre de la Uniiversitat de València) een el teatre de
d l’AJUNT
TAMENT.

mbdues parrts es comp rometen a:
En particular, am

GUV:
La FG

(i)

La produ
ucció de l’esspectacle LA
A PATTI DE PEIXCAO
ORS d’Eduaard Escalan
nte;

(ii)

La coorrdinació i responsabiilitat de to
ot l’equip tècnic i arrtístic per a la
represen
ntació de l’espectacle LA
A PATTI DE
D PEIXCAO
ORS.

UNTAMEN
NT:
L’AJU

(i)

Assumirr les despeses per impo
ort fins a 2.0
000 €, pels següents
s
con
nceptes:

-

Tran
nsport i mun
ntatge de l’eescenografia
a, vestuari i utillatge ne
necessaris de
es de
la salla d’assajos en Valènciaa fins al tea
atre de Yàtova;

-

nsport, muntatge i desm
muntatge dee totes les necessitats
n
tèècniques en
n el
Tran
teatree de Yátova
a;

-

Tran
nsport i man
nutenció de tot l’equip tècnic i artístic els diess 8 i 9 de feb
brer
de 20019;
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-

Tota la difusió necessària
n
een ràdio loca
al i premsa, cartells i prrogrames de
d mà
per a la represen
ntació.

TAMENT abonarà
a
l’im
mport de lees despeses als proveïd
dors dels se
erveis
L´AJUNT
abans refferenciats.

En aquesst sentit, l’A
AJUNTAME
ENT manifeesta que dissposa de crèèdit suficien
nt per
a fer l’eesmentada aportació amb càrrecc al pressu
upost de l’’AJUNTAM
MENT
d’acord amb
a
l’estab
blert a la leg
gislació presssupostària.

(ii)

Donar difusió
d
a l’esspectacle LA
A PATTI DE
D PEIXCA
AORS d’Edu
uard Escala
ante a
través deels seus mittjans, fent p
pública la participació
p
de l’AJUNT
TAMENT com
c
a
“entitat col·laborad
dora” en la rrepresentacció teatral LA
L PATTI D
DE PEIXCA
AORS
undació Gen
neral de laa Universitat de
del Grup ASSAIG,, gestionat per la Fu
ova. Obligaant-se a ficcar el
Valènciaa, que se celebrarà a l’Ajuntameent de Yàto
logotip que
q facilite la FGUV een tota la publicitat,
p
webs,
w
prograames, panccartes,
pasquinss, fullets de carrer, caartells, inviitacions, cattàlegs, proggrames de mà i
qualsevo
ol altres anà
àlegs que ess facen per a la publicittat de l’esdeeveniment.

TERC
CERA.- DIF
FUSIÓ DE LA COL·L
LABORACIIÓ
GUV i l’AJU
UNTAMEN
NT podran d
divulgar, en
n la forma que
q consideeren conven
nient,
La FG
totess les accion
ns i els resu
ultats que ees deriven de
d la col·la
aboració enttre ambdue
es en
apliccació del present co
onveni, am
mb la inccorporació, si escau, dels log
gotips
correesponents.
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QUA
ARTA.- NO
OM COM
MERCIAL, MARQUE
ES I UNS
S ALTRES
S DRETS DE
PRO
OPIETAT IN
NTEL·LECT
TUAL
parts declarren que són
n titulars, o tenen títol suficient, per
p a l’expllotació com
mercial
Les p
sobree tots els drets
d
dels seus
s
noms respectius, logotips, marques,
m
bbases de da
ades i
qualssevol un alttre ben prottegit per less lleis vigen
nts en matèrria de propiietat intel·le
ectual
i ind
dustrial. No
o suposant,, la signatu
ura d’aquest conveni,, la cessió, ni el trasp
pàs o
renúncia sobre qualsevol
q
d’ells.
d

drets d’ús per part de
d la FGU
UV i l’AJUN
NTAMENT
T a l’efecte de promo
oció i
Els d
inforrmació, estaaran subjecctes a la su
upervisió i l’aprovaciió per l’altrra part. A més,
aqueests drets haauran de ser sol·licitatss amb una antelació
a
mínima
m
de qu
quinze (15) dies
d a
la daata de la seu
ua utilització
ó.

QUENA- PROTECCIÓ
P
Ó DE DAD
DES DE CAR
RÀCTER PERSONAL
P
L
CINQ
GUV i l’AJUNTAMEN
NT es comp
prometen a respectar, en el desen
nvolupamen
nt de
La FG
totess les activitats emparrades sota el presentt conveni de
d col·labooració, totes les
previsions legalls establidess en el Reglaament Euro
opeu de Pro
otecció de D
Dades i en la
a Llei
es Personalss i garantia
a dels
Orgàànica 3/20118, de 5 de desembre, de Protecciió de Dade
dretss digitals.

ó que fora
a necessarii fer per l’execució dels
Quallsevol interrcanvi de informació
comp
promisos de
d les partss haurà d’eestar autoriitzat prèvia
ament per l’interessat. Les
partss es comprrometen a informar degudament i a obttenir aquesst consentim
ment
prèviament en els casos que fora necessari, sent respo
onsables, en
n tot cas, dels
mpliments d’aquesta obligació
o
resspectivamen
nt.
incom
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SISE
ENA- VIGÈ
ÈNCIA DEL
L CONVEN
NI
veni de col·laboració eentrarà en vigor
v
el dia
a de la seuaa signatura,, que
El prresent conv
constta en l’en
ncapçalamen
nt del preesent docu
ument, finss a la fin
nalització de
d la
repreesentació deescrita en aquest acord
d i, si escau,, fins que le
es parts haggen complit amb
les seeues respectives obliga
acions.
SETE
ENA.- COM
MISSIÓ DE
E SEGUIME
ENT
ment del present conven
ni es constitueix
Per a la correctaa vigilància i control d el complim
una ccomissió dee seguimentt formada p
per les següeents person
nes:

Per la FGUV: Peep Sanchis
MENT: Pepa
a Gimeno D
Domingo
Per l’’AJUNTAM

de realitzarr-se l’esdeveniment am
mb l’objectiiu de
Aqueesta comisssió es reunirà abans d
concrretar tots aquells aspe
ectes de gesstió ordinàrria i/o coorrdinació quee correspon
nga a
cadascuna de les
l parts, avaluarà
a
elss avanços realitzats i les necesssitats existe
ents i
ema d’interrpretació i complimen
nt que es puga plan
ntejar
resolldrà qualseevol proble
respeecte al preseent convenii.

VUIT
TENA.- MO
ODIFICAC
CIÓ DEL CO
ONVENI
dificació del convenii que pog
gueren pacctar les paarts haurà
à de,
Quallsevol mod
necesssàriament,,

documen
ntar-se

peer

escrit,

annexant-sse

mitjanççant

l’add
denda

correesponent al present doccument.

p
exigirr a les partss el complim
ment de qu
ualsevol oblligació deriivada
En caap cas, es podrà
d’un
na modificacció del conv
veni que no
o haja sigut documenta
ada per escrrit i signada
a per
ambd
dues.
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NOV
VENA.-CAU
USES DE RESOLUCIÓ
R
Ó
n causes de resolució anticipada
a
d
del present acord
a
marc les següentts:
Seran


E
El mutu acord entre less parts;



L
Les causes de
d força majjor previste s en la Llei,, prèvia notiificació fefaaent;



L
L’incomplim
ment, per qualsevol
q
dee les parts, de les obligacions coontingudes en el
p
present docu
ument.

DESENA.-JURIISDICCIÓ
Les q
qüestions liitigioses que
e es poguerren planteja
ar sobre la validesa,
v
laa interpretacció, el
desen
nvolupameent, la reso
olució i ells efectes de l’aplica
ació d’aqu
uest conven
ni de
col·laaboració s’h
hauran de re
esoldre de fforma amistosa entre les parts.

o s’arribaraa a un acord, les parrts, amb reenúncia exp
pressa al seeu fur prop
pi, se
Si no
sotm
metran a la ju
urisdicció dels
d jutges i tribunals de
d la ciutat de
d València..

onformitat, les parts sig
gnen el preesent docum
ment per dup
mplar
plicat exem
I, en prova de co
i a un
n sol efecte,, en el lloc i data indicaats en l’enca
apçalament..

_____
__________________________

__________
_
_____________________

D. C
Cristóbal Su
uria Luengo
o

Dª. Pepa Gimeno Doomingo

Gerent FG
GUV

Regidorra de Culturra de
l’Ajuntam
ment de Yáttova

L’ORIIGINAL D’AQ
QUEST DOCU
UMENT HA SIIGUT EFECTIIVAMENT SIG
GNAT PER LE
ES PARTS.
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