No se que en
penseu, però jo
no li donaria
rellevància al fet
que
l’escola passa
CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PINNAE, El CONSORCI SANITARI
gestionar-se de
DE L’ALT
PENEDÈS-GARRAF
I L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET,
manera
directa
a
través
de la figuraDINS L’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE VILAFRANCA DEL
INTEGRADA
de l’EPEL, ja que
PENEDÈS.
entenc
que es
tracta d’un
aspecte
Vilafranca del Penedès, a 31 de juliol de 2019
d’organització
interna que no té
cap
interés per a
REUNITS
la ciutadania.

D’una part
el Sr. Antoni Gistau Lamua, Director tècnic de la Fundació PINNAE amb domicili al
L’escola
segueix
essent
carrerundecentre
la Parellada, 56-58, 3r 1a de Vilafranca del Penedès, 08720, amb NIF G 08169807 ,
educatiu de
des d’ara Fundació PINNAE.
titularitat
municipal. En
tot
D’ cas,
unalaaltre part el Sr. Josep Lluis Ibáñez Pardos, Gerent del Consorci Sanitari de l’ Alt Penedès
rellevància rau en
i Garraf, entitat que gestiona l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, amb NIF Q5856380J
el fet que s’aposta
per millorar la
qualitat
de
I de l’altra,
el Sra. Meritxell Montserrat Mestres, Presidenta de l’Institut Municipal de
l’oferta formativa
Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en nom de l’Escola Municipal de Música
del centre,
M. Dolors els
Calvet, amb domicili al carrer de la Cort, 14 (Casa de la Vila), de Vilafranca del
consolidant
cicles
on
Penedès, 08720, amb NIF P0800233I, des d’ara l’Escola de Música.
s’excel.leix
(joeria) i aplicant
Estan
reconeguts i tenen capacitat legal suficient per actuar en nom de les seves respectives
el
desplegament
de
la LOEi,amb la
entitats
incorporació de
nous cicels de la
MANIFESTEN
familia
de
comunicació
gràfica i
1. Que totes tres institucions tenen objectius comuns i/o complementaris pel que fa a la
audiovisual.
implementació i promoció de projectes d’acció social en benefici de la comunitat.
L’altra gran
aposta és la
2. prevista
Que tenen interès en coordinar-se i col·laborar per tal d’oferir un seguit d’actuacions
inversió
adreçades als usuaris del Consorci Sanitari de l’ Alt Penedès-Garraf per fer
a l’edificimusicals
dels
Trinitarismés
per amable i acollidora la seva estada, sota el títol de Cicle de Música -En Clau de
adequar-lo a les
Salut.
noves necessitats
i requeriments de
3. Arsenal
Que acorden
subscriure el present conveni que es regirà per les següents,
l’EMA
i
poder oferir una
oferta de qualitat
en l’àmbit de les
arts plàstiques i el
disseny a la
nostra ciutat.
A reveure,
Dolors
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat

No se que en
penseu, però jo
no li donaria
rellevància al fet
que l’escola passa
gestionar-se de
manera
directa a
CLÀUSULES
través de la figura
de l’EPEL, ja que
entenc que
es
Primera.Que el present conveni de col·laboració té com a objectiu que les diferents
tracta d’un
formacions instrumentals de l’Escola de Música puguin oferir un seguit d’actuacions
aspecte
amb diferents formats musicals al llarg del curs escolar 2019-2020 al Consorci Sanitari
d’organització
interna que
té Penedes-Garraf.
deno
l’ Alt
cap interés per a
la ciutadania.

Segona.-Que les actuacions es pactaran prèviament entre l’equip directiu de l’Escola
L’escola segueix
de Música, i les persones de referència del projecte que designin la Fundació PINNAE i
essent un centre
el Consorci Sanitari de l’ Alt Penedès-Garraf. Es preveu dur a terme un total de 14
educatiu de
titularitat actuacions al llarg de tot el curs escolar amb la participació de les diferents formacions
municipal.queEnactualment té l’Escola de Música (Flautes de bec, Big Band Junior, Big band,
tot cas, la
orquestra, taller de corda, grup de grallers, ministrers xics, ministrers, combos, taller
rellevància rau en
vent, banda, guitarres i música de cambra).
el fet que de
s’aposta

per millorar la
qualitat deTercera.-Que com a contraprestació a aquesta acció social de l’escola, la Fundació
l’oferta formativa
PINNAE es compromet a equipar l’escola amb nous instruments per tal de millorar la
del centre,
qualitat
consolidant
els de l’oferta educativa que fa el centre.
cicles on El Consorci Sanitari de l’ Alt Penedès-Garraf es compromet a habilitar els espais
s’excel.leix
adequats en les seves instalacions per dur a terme l’ activitat.
(joeria) i aplicant
el desplegament
per al curs 2019-2020 l’aportació econòmica de la Fundació PINNAE per a
de la LOEQuarta.-Que
amb la
incorporació
de
la compra
d’instruments serà de 4.590 euros, que aniran en benefici de l’Escola de
nous cicels de la
familia deMúsica, incrementant així el seu banc d’instruments.
comunicació
gràfica i Cinquena.-Que en totes les accions de difusió del projecte hauran d’aparèixer els
audiovisual.
logotips de les tres entitats.
L’altra gran
el present conveni de col·laboració és vigent des del moment de la seva
aposta és Sisena.-Que
la
signatura
i
podrà
ser modificat per acord mutu de les parts. La seva durada s’estableix
inversió prevista
a l’edificipel
delstermini d’un any, prorrogable mitjançant acord explícit, excepte que una de les
Trinitaris per
parts
adequar-lo
a lescomuniqui a les altres, amb tres mesos d’antelació, la seva voluntat d’extingir-lo.
En cas de prorroga, s’haurà d’establir un nou acord –recollit en una addenda- pel que
noves necessitats
i requeriments
fa a ladecontraprestació econòmica en benefici de l’Escola de Música.
l’EMA Arsenal i
poder oferir una
prejudici del previst en el pacte anterior, seran causes de resolució
oferta de Setena.-Sense
qualitat
en l’àmbitanticipada
de les
del present conveni:
arts plàstiques i el
disseny a la
nostra ciutat.
A reveure,
Dolors
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat

No se que en
penseu, però jo
no li donaria
rellevància al fet
que l’escola passa
a. L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
gestionar-se de
conveni.
manera directa a
b. L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
través de la figura
de l’EPEL, ja c.
que La impossibilitat sobrevinguda, legal o material de donar compliment al
entenc que es
mateix.
tracta d’un
aspecte
d’organització
interna
que no de
té conformitat, les dues parts signen el present conveni de col·laboració a
I en prova
cap interés per a
Vilafranca del Penedès el dia 31 de juliol de 2019.
la ciutadania.
L’escola segueix
essent un centre
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ
educatiu de
Presidenta
titularitat
municipal. En
tot cas, la
rellevància rau en
el fet que s’aposta
per millorar la
qualitat de
Meritxell Montserrat Mestres
l’oferta formativa
del centre,
consolidant els
cicles on
s’excel.leix
FUNDACIO
PINNAE
(joeria)
i aplicant
el
desplegament
Director tècnic
de la LOE amb la
incorporació de
nous cicels de la
familia de
comunicació
gràfica i
Antoni Gistau Lamua
audiovisual.
L’altra gran
aposta és la
inversió prevista
aCONSORCI
l’edifici dels
SANITARI PENEDÈS-GARRAF
Trinitaris per
Gerent a les
adequar-lo
noves necessitats
i requeriments de
l’EMA Arsenal i
poder oferir una
oferta de qualitat
en
l’àmbit
les
Josep
LluísdeIbáñez
Pardos
arts plàstiques i el
disseny a la
nostra ciutat.
A reveure,
Dolors
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 · www.vilafranca.cat

