
CONVENI DE CESSIÓ PER DONACIÓ DE L’ ESCULTURA 

"Monument Rotary” 

 

Vilafranca del Penedès, 28 de juny de 2021 

 

REUNITS 

 

D'una part, el Sr. Pere Regull Riba, de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals perquè 

compareix com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i en el seu nom i 

representació 

 

I, de l’altra, la senyora M. JOSEP TUYÀ I MANZANERA, amb domicili a l’efecte d’aquest document 

al Passatge Alcover núm. 2 de Vilafranca del Penedès , que actua en nom i representació de 

l’entitat Rotary Club de Vilafranca del Penedès. 

 

MANIFESTEN 

 

Primer.- El Rotary Club de Vilafranca del Penedès és propietari de l’escultura anomenada 

“Monument Rotary”, de la que és autor el senyor Enrique Asensi , reconegut artista de 

l’Acadèmia Europea de les Ciències i les Arts, i membre de Rotary Club Internacional. 

Les característiques de l’escultura figuren a l’annex I d’aquest document. 

Segon.- El Rotary Club de Vilafranca del Penedès ha expressat a l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès el seu desig de cedir de forma gratuïta l’escultura descrita a l’Ajuntament de Vilafranca, 

amb el deure de ser instal·lada i mantinguda en un lloc preeminent de l’espai públic del municipi 

de Vilafranca que es grafia en el plànol annex II, i amb el compliment dels requisits establerts a 

la part dispositiva del present document. 

Tercer.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, considera adequada la instal·lació de 

l’escultura “Monument Rotary” en la rotonda de la carretera C-15 al seu pas per Vilafranca, i en 

concret en el lloc que es grafia al plànol annex II, i està interessat en acceptar la cessió proposada 

per la Sra. M. Josep Tuyà i Manzanera,  en representació de Rotary Club de Vilafranca del 

Penedès, complimentant els requisits sol·licitats pel l’entitat cedent. 

 

Per la qual cosa 

 

PACTEN 

 



PRIMER.- la senyora M. Josep Tuya i Manzanera, en nom i representació de Rotary Club de 

Vilafranca del Penedès, propietari de l’obra escultòrica anomenada “Monument Rotary”, cedeix, 

en el present acte, l’esmentada obra a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de forma 

gratuïta, i en concepte de donació amb càrrega o modal, segons l’article 531-18 del Codi civil de 

Catalunya (Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi Civil),  en el termes que 

s’expressen en aquest conveni. 

SEGON.- El senyor Pere Regull i Riba, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, accepta la donació modal efectuada en el seus termes i assumeix a la vegada els 

compromisos que s’indiquen en el present document. 

TERCER.- Per fer efectiva la donació establerta en aquest conveni, el Rotary Club de Vilafranca 

del Penedès s’obliga a: 

1. Assumir la totalitat de les despeses derivades: 

a. Del transport des del seu lloc de dipòsit actual i fins al lloc en què ha de restar 

instal·lada la peça escultòrica. 

b. Del muntatge i instal·lació de l’obra escultòrica objecte de cessió. 

c. D’identificació de l’obra escultòrica cedida, mitjançant difusió via telemàtica o 

internet, i/o via placa commemorativa. 

2. Facilitar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès còpia de la documentació acreditativa de 

la titularitat de l’obra escultòrica. 

3. Permetre a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès la incorporació de la imatge de l’obra 

escultòrica en les publicacions que, en qualsevol suport, realitzi l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, sense que això comporti cap despesa o càrrega per a l’Ajuntament, ni requereixi cap 

autorització expressa de caràcter previ o posterior per part de l’entitat cedent ni de l’autora de 

l’obra escultòrica. 

4. Aportar la conformitat expressa de l’autor intel·lectual de l’obra, el senyor Enrique Asensi, a 

la seva obra en el lloc determinat en el present document i a la utilització de la seva imatge, en 

la forma indicada a l’apartat anterior. 

QUART.- Per la seva banda l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’obliga a: 

1. Facilitar l’accés i l’ocupació de l’espai públic grafiat a l’annex II per a la ubicació de la peça 

escultòrica cedida. 

2. EL terreny per a la instal·lació de l’obra escultòrica ha estat urbanitzat pel CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS PEL SUPORT, L’ASSISTÈNCIA I LA COOPERACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ 

I L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA: ROTONDA INTERSECCIÓ C-15 AMB LA 

C15Z SUBVENCIONABLE EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA "XARXA DE 

GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

3. Efectuar les tasques d’ il·luminació (si n’hi ha), de neteja i manteniment de l’obra escultòrica 

de forma permanent. 

4. Mantenir l’obra escultòrica en el lloc en el que s’instal·la i que s’ha indicat No obstant, si 

l’Ajuntament, per raons d’interès públic  hagués de modificar la ubicació de l’escultura de forma 



temporal o definitiva, el trasllat es realitzarà a un altre espai públic de preeminència similar a la 

primera ubicació, sempre de conformitat amb l’entitat cedent. 

5. Reconèixer, sens perjudici del que es determina al pacte TERCER punt 4, els drets de propietat 

intel·lectual que corresponen al senyor Enrique Asensi. 

Les obligacions establertes en aquest pacte quart tenen la consideració de càrrega o mode de 

l’obligació, que l’Ajuntament de Vilafranca ha de complir. 

CINQUÈ.- La vigència del present Conveni i donació efectuada s’estendrà des de la seva signatura 

i instal·lació efectiva de l’obra escultòrica al lloc determinat per a la seva ubicació. La resolució 

de la donació únicament tindrà lloc per concurrència d’alguna de les causes següents: 

a. Per desaparició o destrucció de la peça escultòrica derivada de causes imprevistes o 

per força major. 

b. Per incompliment de les obligacions a que cada part s’ha compromès mitjançant el 

present Conveni. Singularment, per l’incompliment per part de l’Ajuntament de 

Vilafranca  de les càrregues modela previstes en el pacte quart. 

c. Per la voluntat unilateral de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

d. Per mutu acord entre les parts. 

La retirada de l’obra escultòrica de l’espai públic, la reposició de l’espai públic destinat a la seva 

instal·lació al seu estat original, i resta de despeses derivades de la resolució del present Conveni 

seran assumits: 

- En el supòsit dels apartat a. i c. , per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès . 

- En el supòsit de l’apartat b., per la part que no hagi donat compliment a les seves 

obligacions. 

- En el supòsit de l’apartat d., per les parts que subscriuen aquest Conveni, al 50%. 

 

I en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen el present document, en el lloc i data 

indicat. 

 

 

 

PERE REGULL I RIBA     M. JOSEP TUYA MANZANERA 

Il·lustre Alcalde      Presidenta del Rotary Club 2019-2021 

 

 

 

 



ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCULTURA  I CV  ENRIQUE ASENSIO . ESCULTOR 

ANNEX 2. PLÀNOL D’UBICACIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ANNEX II  
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