CONV
VENI DE CO
OL∙LABORACIÓ ENTRE LLA FUNDACIÓ PRIVADA
A BANC SABBADELL I LA
A FUNDACIÓ
Ó
GENEERAL DE LA UNIVERSITA
AT DE VALÈN
NCIA PER A LA
L COL.LABO
ORACIÓ EN EEL DESENVO
OLUPAMENTT
DEL FFESTIVAL” SEERENATES 20
019”

Barceelona, a 31 de
d maig de 20
019

REUNIT
TS

D’unaa part, el seenyor Miquel Molins Nu biola amb DNI
D 37.723.4
458‐P, en noom i representació de laa
FUND
DACIÓ PRIVA
ADA BANC SABADELL,
S
(een endavantt, “Fundació BS”), amb domicili a la
a Plaça Santt
Roc, 20, de la població
p
de Sabadell (008201), amb
b CIF G‐607
707791, inteervenint en qualitat dee
Presid
dent segonss poders atorgats en esccriptura pública autoritza
ada pel notaari Sr. Javierr Mico Ginerr
amb data 20 de novembre
n
de
e 2001 i núm
mero de proto
ocol 5.464.
I d’alttra part, el Sr.
S Antonio Ariño
A
Villarrooya, Vicerecttor de Cultura de la Univversitat de València,
V
quii
actuaa, en aquest acte, en la seua condicióó de Vicepresident Execu
utiu de la FU NDACIÓ GEN
NERAL DE LA
A
UNIV
VERSITAT DE VALÈNCIA (en endavantt ”FGUV”), amb
a
domicili social al Caarrer Amade
eu de Savoiaa
núm. 4 (46010) de
d València i amb NIF.‐ núúm. G‐46980
0207 i inscritta en el Regisstre de Fund
dacions de laa
unitat Valencciana amb ell número de referència 79
7 (V).
Comu
Actuaant ambdós en raó dels seus respecttius càrrecs i reconeixen
nt‐se mútuam
ment faculta
ats suficientss
per subscriure el present Con
nveni de Col∙llaboració (en
n endavant, el “Conveni””),

MANIFESSTEN

I..

Que la Fundació
F
BS es va consttituir com a fundació privada
p
l’anyy 1994 amb el propòsitt
d’estimullar l’excel∙lència i difon dre el saber i la culturra. L’objectiuu de la Fundació BS éss
promouree activitats de divulgacció, formació
ó i recerca en els àmbbits educatiu
u, científic i
cultural, així
a com fom
mentar i donaar suport al talent
t
jove.

III. Que la FG
GUV és una entitat cultuural sense àn
nim de lucre
e que té com
m a finalitat principal, dee
conformitat amb el que
q disposa l’article 7 de
els seus Estatuts, cooperrar en el com
mpliment dee
les finalittats de la Universitat
U
dde València, i fixa com a objectiuss principals l’ajuda a laa
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docència,, a la investigació, a la ddifusió culturral, a la form
mació humanna integral de
els possibless
beneficiaris i a l’atencció integral a persones amb discapacitat.
IIII. Que estàà regulada, entre
e
les se ues formes d’actuació, la promocióó i el desenvvolupament
d’activitaats culturals diverses, en particular en
e el camp de
d les arts pllàstiques i de la creació
musical, entre alttres, les representaccions teatra
als, musicaals, coreoggràfiques i
ogràfiques, així com expoosicions d’artt i manifestacions semblaants.
cinemato
IV
V. Que dinss de les dive
erses activitaats culturalss que té pre
evistes organnitzar la Universitat de
València, es troba el Festival Sereenates 2019,, (en endavant, el “Festivval”), que tin
ndrà lloc del
ny al 7 de ju
uliol de 20119 al Centre Cultural La Nau de la U
Universitat de
d València,
24 de jun
tenint en
ncarregada la
a FGUV, en virtut de l’e
encàrrec de gestió
g
que va fer la Un
niversitat de
València al seu favor,, i que té efeectes des dell passat dia 1 de gener dde l’any 2016
6, la direcció
tècnica i producció executiva dde produccio
ons singulars per al Viccerectorat de
d Cultura i
Igualtat de la Unive
ersitat de V
València, com
m muntatge
es extraordinnaris d´òperres, ballets,
aris i festiva ls musicals, entre els quals
q
es desstaca el festtival d´estiu
concerts extraordina
Serenates.
V
V. Que la FG
GUV manifesta estar incclosa en el règim fiscal previst
p
en laa Llei 49/200
02, de 23 dee
desembree, de "Règim fiscal d'eentitats sensse finalitat lucrativa i ddels incentiu
us fiscals all
mecenatgge".
V
VI. Que la Fu
undació BS, en
e el seu àniim de fomen
ntar i difondre activitats de caràcter cultural i dee
suport al talent, està interessada a col∙laborar amb la FGU
UV en els terrmes i les con
ndicions quee
estableix aquest Convveni i, a aqueest efecte, le
es Parts

ACORDEN
A

PRIM
MER.‐ OBJECTTE DEL CONV
VENI
L'objeecte d'aquesst Conveni és regular elss termes i less condicions de la col∙labboració econ
nòmica de laa
Fundació BS en el Festival que
e organitza l a FGUV al Ce
entre Cultura
al La Nau de l 24 de juny al 7 de julioll
V es comprom
met a la difu sió de la col∙∙laboració en
n els termes d’aquest Conveni.
de 20019. La FGUV
El Festival constaa d’un total de 13 conccerts en els que particip
paran 330 m
músics que in
nterpretaran
n
nts estils i èp
poques, ambb una importtant participació (més deel 80%) de músics
m
joves..
músicca de diferen
La mú
úsica valenciiana ocuparà
à un lloc desttacat en la programació.
S’adju
unta el programa del Fesstival com annnex I.
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SEGO
ON.‐COMPRO
OMISOS DE LA
L FUNDACI Ó BS – APOR
RTACIÓ ECONÒMICA
La Fu
undació BS, de
d conformitat amb el sseu objecte fundacional,
f
q
dee
aportarà a la FGUV la quantitat
QUATTRE MIL EU
UROS (4.000,00 €), peer tots els conceptes, amb l’objjectiu de contribuir all
desen
nvolupament del Festival.
Aqueesta quantitat es farà efectiva mitjanççant ingrés bancari
b
al co
ompte núme ro ES46 0081 1518 9400
0
0100 8601 que laa FGUV man
nté obert com
m a titular a l’entitat Banc Sabadell,, en el termiini d’un mess
des d
de la recepciió del docum
ment de sol∙ licitud de paagament corrresponent ttramès per la FGUV a laa
Fundació BS un co
op signat aquest Convenni.
TERC
CER.‐COMPRO
OMISOS DE LA FGUV
En el marc del preesent Conveni la FGUV ees comprome
et a:
I))

III)
IIII)

IV
V)

Considerar la Fu
undació BS com a entittat col∙laborradora del FFestival fentt constar laa
col∙laaboració per qualsevol m
mitjà de difu
usió mitjança
ant la inclussió del logo i/o un signee
distin
ntiu de la Fun
ndació BS.
Incloure dins el material
m
de ddifusió del Fe
estival el logo i/o una meenció de la Fundació
F
BS,,
en esspecial a les seves
s
pàginees digitals, les xarxes sociials i les notees de premsa
a.
Informar la Fundació BS, en eel moment de
d la convoca
atòria corressponent, de les dates dee
celeb
bració del Festival, així coom de qualssevol acte, ro
oda de prem
msa o presen
ntació que hii
estigu
ui relacionatt.
Tram
metre una me
emòria final de projecte a la Fundació BS en el ttermini d’un mes des dee
l’acab
bament del Festival
F
seguuint el model adjunt com
m a annex II, a la qual es podrà afegirr
la informació add
dicional que ees consideri convenient per part de lla FGUV.

L’ús del nom i el
e logotip de la Fundacció BS en to
ots els actes de difusióó del Festiva
al requereixx
l’auto
orització prèèvia per escrit de la Fuundació BS per
p a cadasccun dels acttes destinats a aquestaa
finalittat. La utilitzzació del nom
m i/o el logottip de la Fun
ndació BS no implica la ceessió ni la tra
ansmissió dee
cap d
dret de propiietat intel∙lecctual o indusstrial titularittat de la Fundació BS.
L’ús n
no autoritzaat o l’ús per a una finaliitat diferent de l’acordat en aquestt Conveni pe
er part de laa
FGUV
V de qualsevvol signe distintiu proteegit per dre
ets de propietat intel∙leectual o indu
ustrial de laa
Fundació BS la facultarà
f
perr instar la reesolució d’aquest acord
d, i la FGUV
V haurà de restituir
r
a laa
Fundació BS l’imp
port de les ap
portacions e fectuades fin
ns a la data corresponen
c
nt.
La FG
GUV serà l’eencarregada d’organitzarr i desenvollupar el Festtival, i destiinarà al matteix, pel seu
u
comp
pte i a càrrrec seu, totts els recur sos, humans i/o materials, que s iguin necessaris per all
comp
pliment dels objectius de
el Festival.
La Fu
undació BS no
n assumeix cap tipus dde responsab
bilitat per la gestió que la FGUV facci de l’ajudaa
efectuada ni pelss actes i serrveis prestatts per aquesta o per le
es empreses i els professsionals quee
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contrracti per a l’o
organització, l’execució i el desenvolu
upament del Festival i peer al complim
ment del seu
u
comp
promís de diffusió de la co
ol∙laboració dde la Fundacció BS.
La FG
GUV es comp
promet a mantenir indem
mne la Fundaació BS davan
nt qualsevol tipus de recclamació quee
es pu
ugui derivar de
d l’organitza
ació i el deseenvolupament del Festival.
QUAR
RT.‐VIGÈNCIIA DEL CONV
VENI
El Co
onveni acordat entrarà en
e vigor el ddia que se signi i tindrà una durada fins a la finalització dell
Festivval, prevista per al 7 de
e juliol de 20019, sens pe
erjudici del dret
d de resoolució anticip
pada que ess
regula en l’acord sisè.
GUV es com
mpromet a co
omplir amb les seves ob
bligacions pe
er finalitzar l es activitats del Festivall
La FG
que ja es trobin iniciades i estiguin
e
en ffase d’execució en el mo
oment del vvenciment de
el Conveni o
eix.
resolució anticipaada del mate
QUÈ.‐NOTIFICACIONS
CINQ
Les comunicacio
ons, notificacions i reelacions relatives a aq
quest Convveni s’han de fer perr
docu
umentació entregada a mà, per corrreu amb jusstificant de recepció o bburofax o pe
er qualsevoll
altree mitjà fefaen
nt.
Als eefectes del present acord
d, les parts ddesignen exp
pressament com
c
a domiccili hàbil per a la pràcticaa
de co
omunicacion
ns els que s’a
assenyalen a continuació:
Per p
part de la Fun
ndació BS:
Sra.: Sonia Mulero Monroy, directora
d
adjuunta
6 60 ext. 28754
Telèfon: 93 882 69
e‐ma
ail: soniamuleero@bancsabadell.com
Adreeça: C/ Ramb
bla de Catalunya, núm. 1115, 3a plantaa, Barcelona (08008)
Per p
part de la FGU
UV:
Sr.: C
Cristòbal Suria Luengo
telèfo
on: 963 531 060
E‐mail: cristobal.ssuria@uv.es
Adreçça: c/ Amadeeu de Savoia nº 4 (460100) Valencia
e les indicaddes en aque
esta clàusulaa
Tota notificació o comunicació feta a uuna persona diferent de
s’enteendrà com a no feta i no tindrà valiidesa ni cap efecte. Així mateix, quaalsevol canvi de domicilii
hauràà de ser notificat a l’altra
a part.
SISÈ..‐RESOLUCIÓ
Ó ANTICIPAD
DA DEL CONV
VENI
Aqueest Conveni el
e podrà reso
oldre la Funddació BS:
aa) Per desisstiment unila
ateral, mitjannçant un pre
eavís a la FGUV amb unaa antelació mínima
m
d’un
n
mes aban
ns de la data prevista perr a la celebraació del Festival.
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b
b) Per incom
mpliment dels compromiisos establerrts en el Convveni per partt de la FGUV
V.
c) Per falta de celebració efectiva deel Festival.
d
d) En cas que
q es produeixin cond uctes, actuaacions, pràcttiques o l’oorganització d’actes quee
comportin un risc reputacional pper a la Fund
dació BS, aixxí com per a l seu fundad
dor, l’entitatt
S o qualssevol entitatt del seu grup empresaarial. A aque
ests efectes,,
Banco dee Sabadell, S.A.
s’entén per
p risc reputacional el r isc de possib
bles perjudiccis o danys a la imatge, el
e crèdit o laa
reputació
ó de la Funda
ació BS o perr a Banco de Sabadell, S.A
A. i qualsevool entitat del seu grup.
En caas de resolucció anticipad
da per causa imputable a la FGUV, la
a Fundació BSS quedarà alliberada dell
pagaament de less quantitats pendents d’ aportar, aixíí com de les obligacions econòmique
es derivadess
de laa signatura d’aquest
d
Con
nveni. Igualm
ment, en cas de resolució
ó anticipada del Conveni pels motiuss
(b), ((c) o (d), la FGUV
F
estarà obligada a r estituir a la Fundació BS les quantitaats aportades en el marcc
d’aquesta col∙lab
boració.
DES DE CARÀ
ÀCTER PERSO
ONAL
SETÈ..‐ TRACTAMENT DE DAD
Les parts fan consstar que, perr a la realitzaació de l’obje
ecte d’aquesta col∙laboraació, no es re
equereix cap
p
menaa de comunicació ni tracctament de dades de caaràcter perso
onal. Si, per qualsevol circumstànciaa
ara im
mprevisible, és necessàriia una comu nicació de dades personals, les partss s’obliguen a subscriuree
el con
ntracte correesponent i se sotmeten en tots els casos
c
al que estableixen les normes que estiguin
n
en vvigor en cad
da momentt pel que ffa a proteccció de dad
des de carààcter personal, guies i
recom
manacions del superviso
or en la matèèria, així com
m a adoptar les mesures de segureta
at que siguin
n
pertin
nents al tracctament esmentat.
VUITÈÈ.‐ DADES DELS
COMPAREIXENTSS

EPRESENTAN
NTS
RE

/

CONTACTES DE
D

LES

PPERSONES JURÍDIQUESS

Els siignataris, representants de les perssones jurídiq
ques comparreixents en aaquest Convveni queden
n
inform
mats que les dades personals
p
dee tipus iden
ntificatiu inccloses a l’eencapçalament d’aquestt
document, així com
c
en la clàusula
c
“Nootificacions”,, (i) seran tractades peer les parts amb l’únicaa
finalittat de gestionar i desen
nvolupar aq uest Conven
ni, amb el benentès
b
qu e aquest tra
actament éss
necesssari per a l’execució dell Conveni, i ((ii) no seran cedides a tercers exceptte en els casos en què hii
hagi una obligacció legal que
e obligui a ffer‐ho. En qualsevol
q
cass, podran exxercir els se
eus drets en
n
matèèria de proteccció de dade
es:
i.

En el cass de la Fund
dació BS adrreçant‐se pe
er escrit a la
a unitat “Drrets PD” de l’Oficina dee
Protecció
ó de Dades, a través deel seu domiicili, av. Ósccar Esplá, núúm. 37, 030
007 Alacant,,
mitjançan
nt
l’adreça
de
correuu
electrònicc
següent: exercicidretsprotecdadees@bancsabaadell.com, o del sistema a distància que en cadaa
moment tingui establert la Fundaació BS.
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ii.

per escrit al Delegat de Protecció dee Dades de la
En el cas de la FGUV adreçant‐se
a
a Universitatt
ncia, Professsor Doctor Javier Plazaa Penadés Correu
C
electtrònic: lopd@
@uv.es, Ed..
de Valèn
Rectorat,, Av. Blasco Ibáñez, 13 (446010) València.

CIÓ APLICABLE
NOVÈÈ.‐ LEGISLAC
Aqueest Conveni de col∙laboració es regirrà pel que estableix l’artticle 25 de laa Llei 49/200
02, de 23 dee
deseembre, de règim
r
fiscal de les ent itats sense finalitats lu
ucratives i ddels incentiu
us fiscals all
meceenatge.
DESÈÈ.‐JURISDICC
CIÓ
Les p
parts es com
mprometen a la resolucióó amistosa de
d qualsevol divergència que es pugui esdevenirr
en eel desenvolupament d’aq
quest Conveeni. No obsttant això, en
n cas que nno s’arribi a una solució
ó
amisstosa, les parrts se sotmetten a la Jurisddicció dels Ju
utjats i Tribunals de Barccelona.
I, deeixant constància, com a prova de conformitat, les parts rubriquen al present doccument, perr
duplicat i a un ún
nic efecte, en
n el lloc i datta indicats a l'encapçalam
ment.

Sr. M
Miquel Molinss i Nubiola
Fundació Privada Banc Sabadell

Sr. Antonio
o Ariño Villarrroya
Fundació General
G
de laa Universitat de València

NAL D´AQUESST DOCUMEN
ENT HA SIGUT SIGNAT DIGITALMENTT PER LES PA
ARTS
L´ORIGIN
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Annexx I: Programa
a del Festiva
al

Dilluns 24
4/06

Plaça del Patriarca

Dimecres 26/06

Dijous 27//06

Divendress 28/06
Dissabte 29/06
2
Diumengee 30/06

Dilluns 01
1/07
Dimarts 02/07
0

Grup de D ansa de la Universitat
U
de Valènciia
Orquestra Filharmònica de la Un
niversitat dee València
Yoshua Cieenfuegos i Maynor
M
Cha
aves, coreòggrafs
Beatriz Ferrnández, dirrecció musical
30 anys d’h
’història de la percussió a Valènciia
Amores Grrup de perccussió
Lucretia Boorgia: entre
e la història
a, el mite i lla llegenda
Capella dee Ministrerss
Carles Maggraner, dire
ector
Cor de la G
Generalitat Valenciana
a
Francisco H
Hervás, pian
no
Jordi Blancch i Francessc Perales, directors
d
50 anys dee l’Olympia
Paco Ibáñeez
XXX
Spanish Brrass
African Paassion by JS Bach
Orfeó Univversitari de
e València
Francesc V
Valldecabress, direcció musical
m
Préludes
Antonio G alera, piano
o
FESTIVAL D
DE JAZZ

Orquestra de Valènciia
Beatriz Ferrnández, dirrectora
dimecres 03/07
22:30 hores.

Claustre del Centre Cultural La Nau (C/ Universitat, 2; 46003 València)

Dimarts 25/06
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Dijous 04
4/07

divendress 05/07
21.30 horres
dissabte 06/07
0
20.00 horres
diumengee 07/07
21.30 horres

POLIRÍTMIIA

Cant popuular del Neo
oneli
A tenore
Allegrockk
V
Coral Alleggro ONCE València
Christian G
Garcia, direcctor
POLIRÍTMIIA

Eliseo Parrra i Las Piojjas en costu
ura
POLIRÍTMIIA

De bandaa a banda del
d Mediterrrani
Pep Butifaarra i Ahmed Tiuzani
POLIRÍTMIA
A

Els dies i lees dones
Sis veus
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Annex II
Model M
Memòria Fin
nal de Projeccte
1.‐ Resum
m del projectte
‐N
Nom del projjecte
‐TTerritori d’im
mplantació deel projecte
‐D
Descripció
‐C
Col∙laborado
ors
‐C
Calendari del projecte (d urada, data d’inici i finalització)
‐JJustificació econòmica
e
dde la quantia pressupostada per paart de la Fundació Bancc
Sabadell.
2.‐Indicad
dors de cobe
ertura
‐N
Nombre d’asssistents
‐N
Nombre de premiats
p
‐N
Nombre de becats
b
‐Impacte qua
antitatiu: beeneficiaris directes (públic objectiu de l’acció), beneficiariss
in
ndirectes (famílies, entitaats i agents implicats).
é el cas)
3.‐Impactte social (si és
‐M
Millores educacionals
‐M
Millores en l’’àmbit de suuport instituccional
4.‐Impactte mediàtic
‐C
Clipping impactes en preemsa escrita
‐C
Clipping impactes en preemsa digital
‐N
Nota de prem
msa

L´ORIGIN
NAL D´AQUESST DOCUMEN
ENT HA SIGUT SIGNAT DIGITALMENTT PER LES PA
ARTS
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