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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 

 

DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER LA 

PARTICIPACIÓ AL PROJECTE CAT.TEATRES 

 
 
A Mataró, a 22 de març de 2021 
 

REUNITS 
 

Pérez Carrasco, Presidenta per nomenament del Consell Directiu del Consorci de 27 de 
setembre de 2019, actuant en nom i representació del Consorci, amb CIF P1700057A i domicili 
al carrer Sant Josep 9, 08032 Mataró, en virtut de les facultats que li són conferides als estatuts 

RANSVERSAL. 
 

Vilafranca del Penedès, amb NIF P0830600C i domicili al carrer de 
la Cort, número 14, codi postal 08720, Vilafranca del Penedès, representat per l alcalde Pere 
Regull Riba, que actua facultat per l acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 
2021  
 

MANIFESTEN 
 
Primer.- Que el Consorci Transversal es una entitat pública de caràcter associatiu, integrada 
pels Ajuntaments de : Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Vilanova i la 
Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Tortosa. 
 
Segon.- 
els esforços o objectius de les persones i les entitats interessades a aconseguir el mateix que el 

 
 
Tercer.- Que el Decret 48/2009 de 24 de març defineix les entitats i equipaments que poden 
formar part  i Musicals de Catalunya (SPEM). Al 
seu article 7.c) establ que es correspon als 

 
 
Quart.- Que el Co escèniques 
ha decidit iniciar un nou projecte que ha anomenat CAT.TEATRES, que té per objectiu crear un 
espai de trobada i de treball en xarxa per compartir, col·laborar i construir projectes artístics 

 comú .  
 

 de 
la coordinació, 
equipaments municipals.  
 
Cinquè.- Que poden participar al projecte CAT.TEATRES qualsevol municipi de Catalunya 
que dipo 7.c) del Decret 48/2009 i que a 
més compti amb una direcció artística i una programació professional estable.  
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Sisè.-  Vilafranca del Penedès disposa dels equipaments escènics 
anomenats Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal inclòs a la 
48/2009 
 
Setè.- Vilafranca del Penedès  ha manifestat el seu interès en participar al 
projecte CAT.TEATRES per tal que els seus equipaments Teatre Cal Bolet i Auditori Municipal 
puguin gaudir de les gires i projectes artístics que sorgeixin de la coordinació impulsada pel 
projecte. 
 
Vuitè.- Que el Consorci Transversal va aprovar en el seu Consell Directiu del 13 de desembre  
el model de conveni per regular el projecte CAT.TEATRES. 
 
Novè.- Que el capít

 
 

bre, de 

 
 

jurídica suficient per a signar aquest document i atorguen aquest conveni  de col.laboració que 
subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 

col.laboració entre el Consorci Transversal i 
Vilafranca del Penedès , en relació al projecte CAT.TEATRES.  

 
Segon.-  Obligacions de Transversal  
 
El Consorci Transvers realitzar les tasques següents: convocatòria de les reunions, 
redacció de les actes, coordinació de calendaris i coordinació i seguiments dels diferents 

CAT.TEATRES.  
 
Tercer.- Beneficis de participació al projecte CAT.TEATRES 
 
La participació al projecte CAT.TEATRES suposarà per Vilafranca del Penedès  

oficina tècnica de la Xarxa Transversal la coordinació de :  

  
 Participació en gires de companyies nacionals i internacionals 

equipaments nacionals o productores privades) 
 Participació en produccions pròpies 
 Gestió de trobades amb companyies 
 Coordinació de viatges professionals 
  
 Representativitat conjunta davant rior 
 Visibilització, a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials 
 

activitats a realitzar, al que podran assistir els directors dels equipaments escèniques i/o 
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El fet de participar al projecte CAT.TEATRES no dona dret a intervenir en la resta de projectes 
del Consorci Transversal, ni a rebre fons provinents del pressupost anual del Consorci 
Transversal.  
 
Per finançar els projectes sorgits en el si de CAT.TEATRES es cercaran els fons fora dels 
recursos propis del Consorci Transversal.  
 
Quart.- Condicions econòmiques  
 

de Vilafranca del Penedès  es compromet a realitzar una transferència corrent 
com a aportació econòmica al projecte Cat.Teatres per import de 2.100  (equivalent als preus 
públics vigents en cada moment) 
 
Cada vegada que es modifiquin les condicions econòmiques, el preu públic/aportació 
econòmica, Transversal h de Vilafranca del Penedès.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i estendrà la seva vigència fins 
el dia 31 de desembre de 2022. Es podrà prorrogar fins a un màxim de 4 anys mitjançant acord 
exprés de les parts. 
del nou període. 
 
La voluntat de no continuar participant al projecte es comunicarà amb un mes de preavís, abans 

 
 
Sisè.-  
 
Aquest conveni es podrà extingir, per les causes següents: 

  
  
 Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
 Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 

 
Setè.- Modificacions 
 
Q
acord p

 
 
Vuitè.- Règim jurídic 
 
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà pel capítol VI del 

establert al 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com també al capítol I del títol 

a resta de la 
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Novè.- Jurisdicció Competent 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts.  
 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
  
 
I en senyal de conformitat ho signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la 
data  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Regull Riba 
Alcalde  
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

  
Maria José Pérez Carrasco 
Presidenta 

Culturals 
 

 


