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[FirmaDecreto]
DECRET D2017TEAT000006 21/02/2017
REF: Expedient número DECT2017000003
Assumpte: Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Sr. Pere Altimira Bartolí per al
patrocini del Cicle de Concerts del Teatre de la Massa per a la temporada 2017-2018.
Relació de fets

1. El Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, d’acord amb allò previst als seus
estatuts, té entre els seus objectius i finalitats, l’organització, realització i impuls
d’activitats i serveis culturals, recreatius i artístics de tota mena. Així mateix, els seus
estatuts també disposen que per assolir els seus objectius el Consorci podrà establir amb
altres administracions públiques, persones i entitats privades, tota mena de convenis i
acords de col·laboració.
2. El Sr. Pere Altimira Bartolí vol continuar la seva col·laboració amb el Consorci
mitjançant una aportació dinerària en un nou cicle de concerts per a la temporada 2017
– 2018, amb la participació de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat i de la Banda
Municipal de Barcelona.
3. Per regular aquesta nova col·laboració cal aprovar un conveni entre el Sr. Altimira i el
Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
Fonaments de dret

1. L’article 15.8 dels Estatuts del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa
2. L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
3. Els apartats primer i segon de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic i del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
4. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Resolució

1. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Sr. Pere Altimira Bartolí i el Consorci
del Centre Teatral i Cultural La Massa, que és del contingut literal següent :

>>CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL
CENTRE TEATRAL I CULTURAL LA MASSA I EL SR. PERE
ALTIMIRA BARTOLÍ
Vilassar de Dalt, xx de xx de 2017
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PARTS
D’una part, el senyor Pau Morales Romero, regidor de comunicació, cultura i
espai públic de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i president del Consorci del
Centre teatral i cultural LA MASSA, amb domicili a la Plaça de la Vila núm. 1 de
Vilassar de Dalt (08339), amb CIF V-61812574, qui intervé en nom i
representació de l’esmentat Consorci i es troba expressament facultat per aquest
acte per acord de Ple de l’Ajuntament adoptat en data 31 de març de 2016.
I, d’altra part, el senyor Pere Altimira Bartolí, amb domicili al c/ Montcabrer, 23
de Vilassar de Mar (08340) i DNI 38157922-W, qui intervé en el seu propi nom i
dret.

ANTECEDENTS
1.
El Consorci del Centre teatral i cultural LA MASSA (d’ara endavant “el
Consorci”) és una entitat pública de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica i
patrimoni propis.
2.
El Consorci, d’acord amb allò previst als seus estatuts, té entre els seus
objectius i finalitats, l’organització, realització i impuls d’activitats i serveis
culturals, recreatius i artístics de tota mena. Així mateix, els seus estatuts també
disposen que per assolir els seus objectius el Consorci podrà establir amb altres
administracions públiques, persones i entitats privades, tota mena de convenis i
acords de col·laboració.
3.
D’acord amb el que disposen els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques es regeixen, pel que fa a les
seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel
principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de
col·laboració que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que
estableix la legislació reguladora del règim local.
4.
Que el Sr. Pere Altimira Bartolí, (d’ara endavant “Sr. Altimira”) està
interessat en renovar el conveni de cooperació que va subscriure per la temporada
de concerts de música clàssica 2016-2017 i fer-lo extensiu per la temporada 20172018.
5.
Atès l’èxit del cicle de concerts de la temporada 2016 – 2017 i la resposta
entusiasta de la gent, el Sr. Altimira ha expressat la seva intenció de col·laborar
mitjançant una aportació dinerària en un nou cicle de concerts per a la temporada
2017 – 2018, amb la participació de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat (OSSC)
i de la Banda Municipal de Barcelona.
Aquest cicle constarà dels 7 concerts següents:
No.1 29-10-2017 – Concert “ Programa Mozart” (OSSC).
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No.2 26-11-2017 – Concert “Programa Txaikovsky” (OSSC) .
No.3 01-01-2018 – “Concert de Cap d’Any” (OSSC)
No.4 28-01-2018 – Concert de la Banda Municipal de Barcelona .
No.5 25-02-2018 – Concert a determinar (OSSC).
No.6 25-03-2018 – Concert a determinar (OSSC).
No.7 22-04-2018 – “Concert de Sant Jordi. (OSSC) .
Per aquest motiu, ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat suficient
per contractar i obligar-se, acorden lliurement subscriure el present conveni de
col·laboració que subjecten als següents:

ACORDS
1.

Objecte del conveni.

L’objecte d’aquest conveni és regular una col·laboració mitjançant una aportació
dinerària per al Cicle de concerts per a la temporada 2017 - 2018.
2.

Pressupost.

El cost de cada concert és de 11.000,00 euros, essent el cost total de la
programació de 77.000,00 euros.
3.

Compromisos de les parts.

3.1. El Sr. Altimira, col·labora en el finançament del Cicle de Concerts que es
duran a terme al teatre de LA MASSA de Vilassar de Dalt al llarg de la
temporada 2017 - 2018, mitjançant una aportació dinerària, irrevocable, pura i
simple, realitzada a favor del Consorci del Centre teatral i cultural LA MASSA,
que es quantifica, per a cada concert, en l’import resultant de la diferència
entre l’import facturat per l’orquestra menys l’import de la subvenció
atorgada en el marc del Programa.CAT, del Departament de cultura de la
Generalitat de Catalunya, menys l’import recaptat pel taquillatge del concert.
3.2 El Sr. Altimira farà efectiva l’aportació dinerària dins els 10 dies hàbils
posteriors a cada concert. Aquesta aportació es farà efectiva mitjançant
transferència bancària al compte ES06 2038 6866 8260 0003 8583 Concerts
música clàssica, obert a nom del Consorci del Centre Teatral i Cultural LA
MASSA i es farà constar al concepte de la transferència el següent text :
“Col·laboració dinerària concert núm. X”, essent “X” el número del concert.
3.3 El Sr. Altimira també es farà càrrec de forma particular dels costos següents:
a) Impressió del Llibret de tota la temporada (3.000 unitats).
b) Fulletó plegable resum de tota la temporada (4.000 unitats).
c) Fulletó informatiu de cada concert (3.000 unitats).
d) Programa de ma de cada concert (500 unitats).
e) La elaboració gràfica dels originals per imprimir tota la publicitat relativa
als concerts.
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f) Impressió de cartells en DIN-A3 per a cada concert.
g) Publicitat a Catalunya Radio i Catalunya Música.
h) Lloguer del piano de cua, si s’escau.
3.2. El Consorci cedeix l’ús del Teatre de
necessàries que calguin per a cada concert.

LA MASSA,

amb les adaptacions

3.3. El Consorci destinarà a finançar cada concert, l’import íntegre de la
recaptació de taquilla que per a cada concert es realitzi.
3.4. El Consorci es farà càrrec dels costos següent:
a) La realització de pancartes publicitàries.
b) Aportació de la recaptació de taquilla.
3.5. El senyor Raúl Solsona Vela en tant que responsable del Teatre de LA MASSA,
en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà del concert,
facilitarà a la Intervenció del Consorci les dades de la liquidació de cada
concert, amb el detall de les entrades venudes i la recaptació efectuada, així
com el càlcul de les respectives aportacions.
Una vegada la Intervenció del Consorci disposi d’aquesta informació,
procedirà a efectuar les modificacions de crèdit necessàries per a la
comptabilització i aprovació de la despesa i la comunicació corresponent a la
Tresoreria del Consorci perquè aquesta procedeixi a efectuar el pagament.
3.6. El Consorci contractarà directament les orquestres d’acord amb els seus
pressupostos, per la qual cosa es procedirà a efectuar les modificacions
pressupostàries que corresponguin, en funció de les aportacions dineràries
realitzades.
3.7. L’ingrés de la col·laboració dinerària efectuada pel Sr. Altimira, es farà
efectiu en un compte bancari obert específicament per aquest efecte i l’ingrés
efectuat tindrà la consideració d’afectat a una despesa amb finançament
afectat. El destí material d’aquests ingressos serà únicament el pagament de
les factures presentades per les orquestres.
3.8. Paral·lelament el Consorci traspassarà també aquest compte l’import del
taquillatge recaptat, i serà també des d’aquest compte que es farà efectiu el
pagament de la factura presentada per les orquestres.
3.9. El Consorci, es compromet a efectuar materialment el pagament de les
factures presentades per les orquestres en el termini màxim dels 15 dies
posteriors a la seva presentació.
4.

Comissió de seguiment.

Per al seguiment i la coordinació de les accions previstes en aquest conveni es
constituirà una comissió, integrada pel Sr. Altimira, pel Sr. Regidor de Cultura i
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president del Consorci, pel Responsable del Teatre de la Massa, i pel Sr.
Interventor del Consorci.
Aquesta comissió ha d’actuar, segons el règim de funcionament que la mateixa
comissió estableixi, per donar compliment al conveni; resoldre, si escau, les
qüestions sobre la seva interpretació o modificació, i fer un seguiment periòdic del
desenvolupament.
La comissió s’ha de reunir almenys un cop al llarg de la temporada de concerts
per coordinar les actuacions necessàries i fer-ne el seguiment.
5.

Protecció de dades.

Les parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de
tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest conveni. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a
tercers les dades esmentades, o els arxius que les contenen, així com a guardar-les
amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament de
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
6.

Qüestions litigioses.

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la comissió
de seguiment prevista a la clàusula anterior, els possibles desacords que puguin
sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En qualsevol cas, les qüestions
que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni, en cas
de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa
7.
Vigència.
Aquest conveni entrarà en vigor al moment de la seva signatura, amb efectes per a
la temporada de concerts 2017 – 2018, i serà vigent fins a la finalització de les
obligacions que les parts assumeixen respecte el darrer concert programat per el
proper 22 d’abril de 2018. No obstant això, es podrà prorrogar de manera
expressa.
8.
Causes d’extinció.
Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:
8.1. Per mutu acord de les parts, que s’ha de manifestar de forma expressa.
8.2. Per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni.
8.3. Per denúncia d’alguna de les parts.
8.4. Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.
9.

Publicitat

En compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de
transparència, el present conveni es publicarà al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per
duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, entregant una còpia a
l’interessat i l’altra còpia s’incorpora a l’expedient administratiu.>>
2. Disposar que l’efectivitat del conveni aprovat en l’apartat anterior està sotmès a la
condició de la ratificació per acord de la Junta de Govern del Consorci del Centre
Teatral i Cultural La Massa, en exercici de la competència establerta en l’article
15.8 dels seus Estatuts.
3. Emplaçar al senyor Pere Altimira Bartolí per a la signatura del conveni aprovat en
l’apartat anterior.
4. Notificar aquest acte al senyor Pere Altimira Bartolí, al president del Consorci del
Centre Teatral i Cultural la Massa i al Departament d’Intervenció.
5. Publicar aquest Decret de Presidència del Consorci en el Portal de la Transparència
de l’ajuntament, en compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei
19/2014, de transparència.

A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 C Pau Morales Romero
20/02/2017 19:50:03
Càrrec: Regidor

[Firma02-01]
CPISR-1 C Carles Casellas Ayén
21/02/2017 13:03:25
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Càrrec: Secretari

