ADDENDA AL CONVENI DE MÚTUES PRESTACIONS ENTRE LA FUNDACIÓ DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU I LA FUNDACIÓ TMB
Barcelona,

REUNITS:
D’una banda, el senyor
,major d’edat, amb DNI núm.
, en
qualitat de Director General de la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, amb
NIF G-60754223 i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, actuant en la
seva representació en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant el notari de
Barcelona Sr. Manuel Àngel Martínez García en data 19 d’abril de 2018, i amb número de
protocol 1076.
De l’altra, el senyor
, amb DNI núm.
, en la seva qualitat
de director de FUNDACIÓ TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (en
endavant Fundació TMB), amb CIF: G65395089i amb domicili social al carrer 60, 21-23,
sector A, polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona, actuant en la seva
representació en virtut d’escriptura de poders, atorgada en data 28/12/2011, davant el
Notari de Barcelona, senyor Ricardo Ferrer i Marsal, amb número de protocol 3670.
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar la
present addenda i

MANIFESTEN
I.- Que la Fundació del Gran Teatre del Liceu i la Fundació TMB van signar amb data 2
de novembre de 2020 un conveni de mútues prestacions per establir un ampli marc de
col·laboració mitjançant l’intercanvi de prestacions de diversa índole, per potenciar els
seus objectius comuns .
II.- Que a l’empara d’aquest conveni, la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha manifestat
el seu interès a desenvolupar una acció a les instal·lacions de Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, tot sol·licitant la col·laboració de la Fundació TMB per a aquesta finalitat.
III.- Que atenent l’objecte del conveni marc signat entre ambdues parts, de realitzar
accions conjuntes de divulgació i promoció, així com la dinamització de la xarxa de
transports de TMB mitjançant propostes artístiques i escèniques, les parts formalitzen la
present Addenda en base al següents:
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PACTES
Primer.- Objecte:
Aquesta addenda te per objecte regular les condicions en què es portarà a terme les accions
concretes sol·licitades per part del LICEU a la Fundació TMB.
.

Segon.- Descripció de l‘acció:


L’acció consisteix a la cessió temporal d’espai per col·locar una mostra en format
vinil que visibilitzi l’activitat de la nova temporada 2021-22 del Gran Teatre del Liceu
amb motiu del seu 175 aniversari, al passadís de l’intercanviador de l’estació de
metro de Catalunya (L3), durant el període del 22 de juny al 20 de juliol de l’any en
curs. Aquesta cessió estarà condicionada als requeriments comercials plantejats pels
exclusivistes de l’espai, que podran obligar a replantejar el període de la col·laboració
fins als quinze dies abans de la data d’inici.

Tercer.- Condicions de la col·laboració:
A) La Fundació TMB s’obliga a fer a favor del Liceu les següents prestacions:
1. Cessió sense cost del passadís situat al passadís de l’intercanviador de l’estació
de metro de Catalunya (L3), del 22 de juny al 20 de juliol. Aquesta col·laboració
es farà seguint les característiques tècniques d’aquest espai.
B) El Liceu s’obliga a fer en favor de la Fundació TMB les següents prestacions:
1. Assumir els costos de disseny i producció de la mostra objecte de l’exposició
que s’ubicarà al passadís de l’intercanviador de l’estació de Catalunya (L3), del
22 de juny al 20 de juliol.
Quart.- ASSEGURANÇA
La Fundació TMB no es fa responsable dels danys que puguin patir les persones i els
béns en el desenvolupament de les accions contemplades en el pacte 2 de la present
addenda. És per això que el Liceu haurà de contractar una assegurança de persones i de
danys que cobreixi el risc derivat d’aquestes contingències.
Cinquè.- TRANSPARÈNCIA
Una vegada formalitzat el present acord i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu
d’ambdues parts signatàries o mitjançant els mecanismes de publicitat activa propis de cada
entitat.
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Sisè.- VIGÈNCIA
Aquesta addenda tindrà vigència a partir del 22 de juny i expirarà el 20 de juliol de 2021.
Tot allò no contingut en aquesta addenda, és plenament vigent i aplicable el conveni signat en
data 2 novembre de 2020.

I perquè així consti, és signat per ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, al lloc i
data assenyalats a l’encapçalament.

Per la FUNDACIÓ TMB

Per la Fundació del Gran Teatre del Liceu
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