
ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ 
 

Barcelona, 04 de Març de 2014 
 

REUNITS 
 
D’ una banda,  
 
Sr. XAVIER ALBERTÍ I GALLART, en qualitat de Director Artístic i Sra. MÒNICA CAMPOS ESTÉVEZ, 
en qualitat de Directora executiva del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA amb CIF A-
60942851 i domicili  social a Barcelona, Plaça de les Arts, 1 (08013) que actua en virtut 
d'apoderament atorgat pel Consell d'Administració del TNC, elevat a públic davant del Notari 
de Barcelona Sr. Marc Sansalvadó i Chalaux, en data 26 de juliol de 2013 i número de protocol 
960. 
 
Sr. LLUIS PASQUAL SÁNCHEZ, en qualitat de Director i apoderat de la FUNDACIÓ TEATRE 
LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA amb CIF G-58658931 i domicili social a Barcelona, 
Plaça Margarida Xirgu, 1 (08004) que actua en virtut de l’escriptura d’elevació a públic 
d’acords socials atorgada davant del notari de Barcelona, Sr. Manuel Piquer Belloch, el 14 de 
novembre de 2013, amb número de protocol 1947. 
 
SR. FRANCESC CASADESÚS I CALVÓ, en qualitat de Director del CONSORCI MERCAT DE LES 
FLORS/CENTRE DE LES ARTS DEL MOVIMENT amb CIF P0800194C  i domicili  social a Barcelona, 
carrer Lleida, 59 (08004) que actua en virtut de les facultats que li han estat conferides per 
l’Acord GOV/55/2007, de 3 d’abril, de modificació dels Estatuts del Consorci Mercat de les 
Flors/Centre de les Arts del Moviment (DOGC Núm. 4861 – 13.4.2007) i l’Acord de delegació de 
competències del President de la Comissió Executiva del Consorci, de data 5 de juliol de 2007, 
assistit en aquest acte per la Secretària delegada, Miriam Cabruja Escobedo. 
 
En endavant, TEATRES PÚBLICS. 
 
I de l’altre,  
 
SR. JOAN Mª GUAL I DALMAU, en qualitat de President de L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I 
DIRECTORS PROFESSIONALS DE CATALUNYA amb CIF G-58119181  i domicili  social a 
Barcelona, carrer Sant Adrià núm. 20, 1a planta 08030 Barcelona, que actua en virtut de l’acta 
de la Comissió Electoral del dia 17 de juny de 2013 de proclamació de la Junta Executiva i 
Consell de Direcció de l’entitat. 
 
SRA. GEMMA CALVET VILLENA, en qualitat de Presidenta de l’ ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS 
DE LA DANSA DE CATALUNYA CIF G-58493677  i domicili  social a 08030 Barcelona, carrer Sant 
Adrià, nº 20 que actua en virtut de l’escrit presentat el 7 de maig de 2012 a l’Oficina Pública de 
dipòsit d’Estatuts d’organitzacions empresarials i sindicals de treballadors d’àmbit de 
Comunitat Catalunya de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. 
 
SR. JOAN RAMON GRAELL, en qualitat de President de l’ ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE 
CIRC DE CATALUNYA CIF G63748925 i domicili  social a  Barcelona, Moll de la Vela, 2 08930 
Sant Adrià del Besós que actua en virtut de l’Acta de l’Assemblea General de 19 de novembre 
de 2012. 
 
En endavant, les ENTITATS. 
 



 
 

MANIFESTEN 
 
Que els TEATRES PÚBLICS de Barcelona i les ENTITATS estan interessades en participar i 
promoure conjuntament activitats que reverteixin positivament envers els professionals i el 
sector teatral, de dansa i de circ en general. 
 
Per tal de desenvolupar aquest ACORD MARC, les parts estan interessades en subscriure 
convenis bilaterals que fixin la logística i funcionament amb més detall de les col·laboracions i 
les activitats a desenvolupar conjuntament, però sempre en base als pactes que es 
contemplen en  aquest ACORD MARC.  
 
Que, en conseqüència, els TEATRES PÚBLICS i les ENTITATS, reconeixent-se capacitat legal 
suficient per subscriure el present ACORD MARC de col·laboració  pacten els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-OBJECTE DE L’ACORD MARC 
 
Les parts acorden pel present, impulsar, desenvolupar i treballar conjuntament els següents 
projectes, accions i activitats, que a títol enunciatiu i no limitatiu son, entre d’altres, les 
següents:   
 
FORMACIÓ: Entenent la vessant formativa com una part fonamental pel desenvolupament de 
la carrera artística de tot professional de les arts escèniques, les ENTITATS es comprometen a 
desenvolupar programes de formació professionalitzada orientada a ampliar les oportunitats 
laborals dels professionals de les arts escèniques i audiovisuals. Els TEATRES PÚBLICS es 
comprometen a recolzar i donar suport a aquesta iniciativa i estudiaran quines son les 
maneres més adients per treballar-les conjuntament.  
 
ACCIONS PUNTUALS PER PROMOCIONAR EL SECTOR: Participació, col·laboració, co 
organització conjunta etc. d’activitats que reverteixin en el propi sector. 
 
ACCIÓ SOCIAL: Ambdues parts es comprometen a activar i potenciar aquesta línea de treball.  
 
PUBLICACIONS EDITORIALS: Col·laboració i participació per part dels TEATRES PUBLICS en les 
publicacions de les ENTITATS, ja sigui en continguts com en insercions publicitàries.  
 
APLICACIÓ DE DESCOMPTES EN ELS PREUS ESTABLERTS PER ASSISTIR A LES REPRESENTACIONS  
TEATRALS DELS TEATRES PÚBLICS:  L’acord que en el seu cas, es formalitzi per les parts que 
signen el present ACORD MARC i comprengui mes detalladament el funcionament i condicions 
d’aquesta iniciativa, partirà, entre d’altres, de les següents condicions: Per espectacles de 
llarga explotació (més de 10 dies d’exhibició), els deu (10) primers dies de funció, existirà la 
possibilitat de compra anticipada de les entrades a 6 euros pel titular i 50% pel acompanyant. 
Aquesta compra s’efectuarà a les taquilles del Teatre fins que els requeriments tecnològics de 
l’aplicació permetin fer-ho, també, a través de la pàgina web del Teatre. Per la resta de dies, el 
descompte serà del 50% pel titular i del 50% per l’acompanyant. 
 
SEGON.- VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC 
 



La vigència del present ACORD MARC s’estableix en un període inicial de dos (2) anys naturals 
iniciant-se en el moment de la seva signatura per totes les parts signatàries. S’entendrà el 
mateix renovat successivament i tàcita per iguals períodes als inicialment acordats si no 
existeix denúncia expressa de finalització d’acord un mes natural abans de la data prevista de 
la seva finalització o de qualsevol de les seves pròrrogues.  
I que, estant d’acord ambdues parts amb el contingut del present acord de col·laboració, el 
mateix es signa en sis exemplars en el lloc i data que figura al seu encapçalament. 
 
TERCER.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ 
 
Aquest acord marc quedarà sense efecte per qualsevol de les causes previstes per la Llei a 
aquests efectes i en particular: 
 

a) Per l’acompliment de l’objecte del seu programa o activitat. 
b) Per la impossibilitat sobrevinguda de realitzar el seu objecte. 
c) Per incompliment manifest de les obligacions contretes per alguna de les parts 

signants.  
 
Qualsevol incompliment de les obligacions del present acord facultarà a la part complidora per 
optar entre exigir el compliment o la seva resolució, sense perjudici de la possible reclamació 
per danys i perjudicis, en el seu cas. 
 
QUART.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una Comissió Mixta de Seguiment formada per, com a mínim, un representant de 
cadascuna de les institucions signants, que vetllarà per la correcta interpretació i execució de 
l’acord i assumirà la responsabilitat de la gestió de l’acord i del seguiment i control de les 
actuacions que d’aquest derivin. 
 
CINQUÈ.- LITIGIS I CONTROVÈRSIES 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució d’aquest acord 
s’intentarà resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable, 
que vindrà referida als jutjats i tribunals de la a ciutat de Barcelona. 
 
 
Sr. XAVIER ALBERTÍ I GALLART 
Director Artístic del TNC 
 
 
 
Sr. LLUIS PASQUAL SÁNCHEZ 
Director Fundació Teatre Lliure 
 
 
 
Sr. JOAN MARIA GUAL I DALMAU 
President AADPC 
 
 
 
 

Sra. MÒNICA CAMPOS ESTÉVEZ 
Directora executiva TNC 
 
 
 
Sr. FRANCESC CASADESÚS I CALVÓ 
Director Consorci Mercat de les Flors 
 
 
 
Sra. MIRIAM CABRUJA ESCOBEDO 
Secretària delegada Consorci Mercat de les 
Flors 
 
 
 



Sr. JOAN RAMON GRAELL 
President APCC 

Sra. GEMMA CALVET VILLENA 
Presidenta APDC 

 
 
 
 
 


