CONVENIS DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA AMB D'ALTRES EQUIPAMENTS / INSTITUCIONS

Número
contracte

Data del
contracte

Part 1

Part 2

Objecte

Obligacions i deures principals

Periode de vigencia
inicial

Pròrroga

Modificacions

13275

20/11/2012

TNC

Universitat de Vic

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes de
la universitat.

Tutoritzar l'alumne, vetllar perque les pr`catiques
es facin d'acord amb el pla acordat, avaluar
l'estudiant.

20/11/12-20/11/13

prorrogable anualment

no hi ha

13315

22/11/2012

TNC

Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes de
la universitat.

Seguiment dels alumnes en pràctiques.

vigència indefinida

no hi ha

vigència indefinida

no hi ha

Vetllar per la millor imatge pública de l'altra part i
donar el millor compliment, de bona fe, als
compromissos que adquereixen en aquest acord.
Assessorar, fer el seguiment i orientar l'estudiant
en pràcticum. Mantenir contacte amb el tutor de la
universitat i fer un informe final de valoració.

13291

26/11/2012

TNC

Universitat Ramon Llull

Conveni marc amb la Universitat Ramon Llull per col·laborar en aspectes de
formació i divulgació.

13276

14/12/2012

TNC

Universistat de Lleida

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes de
la universitat.

11853

15/04/2013

TNC

Institut del Teatre

Conveni per a la realització de pràctiques dels alumnes dels màsters de l'IT

Seguiment dels alunmnes en pràctiques del Màster
de l'Insitut del Teatre.

05/05/2017-05/05/2021

13528

24/04/2013

TNC

Universitat de Barcelona

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes de
la universitat.

Seguiment dels alumnes en pràctiques.

un curs academic

13399

03/05/2013

TNC

Òmnium Cultural

14529

08/05/2013

TNC

Consorci de L’Auditori i l’Orquestra

Adhesió al programa APROPA CULTURA amb l’objectiu de facilitar l’accés a la seva
programació d’espectacles a persones amb necessitats socials.

13403

03/07/2013

TNC

Institut Català de les Dones

Conveni per a la difusió de la programació del TNC i organització d'activitats al
voltant dels espectacles.

13482

09/09/2013

TNC

Agència Catalana de la Joventut

Avantatge per a les persones titulars del Carnet Jove.

13565

22/11/2013

TNC

Centre Universitari de disseny, Escola BAU

15211

13729

12/03/2018

21/03/2014

TNC

TNC

Col·laboració d’ambdues entitats per a donar a conèixer l’activitat cultural del TNC a
Descomptes i promocions per als socis d'Òmnium.
Òmnium i a tots els seus socis, així com promoure conjuntament activitats de
caràcter cultural que estimulin el consum cultural en català .
Oferir localitats a preu reduit a entitats socials.

14/12/12-31/7/13

renovació automàtica

no hi ha

no hi ha
pròrroga tàcita

vigència indefinida

no hi ha

no hi ha

1/1/2013-31/12/2013

pròrroga automàtica

no hi ha

3/7/2013- 31/12/2013

pròrroga tàcita per periodes anuals

no hi ha

Aplicació dels avantatges

9/9/2013 - 31/12/13

pròrroga tàcita per anys naturals

no hi ha

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes del
grau en disseny.

Seguiment dels alumnes en pràctiques.

22/11/13-22/11/14

prorrogable anualment

no hi ha

Institut del Teatre

Conveni per a la realització de pràctiques de les diferetns disciplines dels alumnes
de l'Institut del Teatre.

Realització de pràctiques de les diferents
especialitats dels alumnes dels ultims cursos,
seguiment per part d'un tutor del TNC i de l'IT.

12/03/2018 - 12/03/2022

prorrogable expressament per les
parts

no hi ha

Fundació Privada Elisava Escola Universitària

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques per part dels alumnes de
l'escola Elisava.

Seguiment dels alumnes en pràctiques.

Curs 2013-2014

prorrogable anualment

no hi ha

Col·laborar i assessorar al CIRE en el disseny del
Pla de Formació Professional per l'ocupació en
especialitats relacionades amb les arts
29/9/2014-31/12/15
prorrogable per períodes d'un any
escèniques. Orientar en la recerca de bosses de
treball.
Entre d'altres: promoure relacions de caracter
acadèmic, artístic i cultural; desenvolupar activitats
prorrogable per quatre anys més
21/03/2018 - 21/03/2022
de docència, recerca, etc; promoure formació
fins a un màxim de vuit
continuada de professionals; promoure la
realització de pràctiques,...
Acollir, organitzar, supervisar i coordinar les
prorrogable per periodes iguals
activitats de l'estudiant, així com proporcionar-li els 20/02/2015- 20/02/2018
(tres anys)
mitjans, estimular les aportacions i avaluar-lo.
de l'IMEB: publicar les activitats educactives del
TNC, convocar els docents a una sessió de
prorrogable tàcitament per cursos
divulgació de les activitats escolars. Del TNC:
13/11/2015-31/12/2016
escolars.
divulgar les activitas didàctiques entre els escolars
de Barcelona, facilitar l'accés al teatre a centres
educatius amb majors dificultats.
Descomptes per als espectacles, activitats
20/01/2016
vigència indefinida
emmarcades en la difusió de la lectura,
conferències, difussió dels espectacles.

13893

29/09/2014

TNC

Centre d'Iniciatives per a la reinserció (CIRE)

Dur a terme conjuntament actuacions dirigides al foment de l'ocupació i la formació
professional, incloent la preparació per a l'acreditació i certificació homologades de
determinades especialitats relacionades amb les arts escèniques.

15222

21/03/2018

TNC

Institut del Teatre

Conveni marc de col·laboració per cooperar en activitats pedagògiques i de
promoció de la cultura i de les arts de l'espectacle, així com altres assumptes
d'interès comú relacionats amb els camps artístic i cultural, per tal de crear
projectes comuns i assolir els objectius propis de cada entitat.

14041

20/02/2015

TNC

Universitat Oberta de Catalunya

Conveni marc de cooperació educativa per establir les condicions en què s'han de
desenvolupar les activitats pràctiques dels estudiants de la UOC al TNC, segons la
modalitat prevista.

14236

13/11/2015

TNC

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Col·laboració entre l'IMEB i el TNC per a promoure l'ensenyament de les activitats
educatives i pedagògiques del Teatre, molt especialment de les arts escèniques,
entre l'alumnat de la ciutat de Barcelona.

14277

19/01/2016

TNC

Consorci de Biblioteques de Barcelona

Promoure els serveis de cadascuna de les institucions, així com arribar a nous
públics.

14591

23/02/2016

TNC

Institut del teatre, Ass. Conarte Interanacional,
British Council, Consorci Auditori i l'Orquestra,
Consorci Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Fira
Internacional de Teatre Integratiu, MNAC i TNC

Establir un marc de col·laobració entre les entitats per a l'impuls de l'Observatori de
les arts escèniques aplicades amb especial atenció als àmbits de la Comunitat,
l'Educació i la Salut, així com altres relacionats amb el camp cultural i de l'educació.

Assessorament en temes relacionats amb les arts
escèniques, col·laborar en la coordinació
d'activitats culturals, fomentar el debat, l'intercanvi
sobre investigació, promoure col·laobracions.

26/02/2020

prorrogable anualment

no hi ha

13186

20/10/2016

TNC

Consorci de L'Auditori i l'Orquestra

Conveni marc per desplegar de manera conjunta i coordinada actuacions en
defensa dels insteressos comuns.

Possibilitat de licitar de manera conjunta els
contractes de serveis, subministraments i altres
que estimin necessaris.

20/10/2016-20/10/2020

en pròrroga

no hi ha

no hi ha

no hi ha

no hi ha

no hi ha

no hi ha

14695

01/12/2016

TNC

Institut de Cultura de Barcelona

Instal·lació del sistema de ticketing del TNC a les taquilles del Palau de la Virreina
per a la gestió, administració i venda d’entrades mitjançant aquest sistema respecte
de les entrades corresponents a espectacles de teatres i programacions artístiques i
altres productes o serveis culturals que proposi el TNC.

Venda i impressió de les entrades. El TNC
proporciona, en dipòsit, a l'ICUB l'equipament
informàtic i els consumibles. L'ICUB és el
responsable del personal d'atenció al públic.

14541

22/12/2016

TNC

Institut del Teatre

Donació de 188 peces de vestuari d'època del TNC. .

Conservació dels béns, fent un ús acadèmic,
artístic i cultural

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Realització d’activitats de foment cultural adreçades a alumnes del CPNL,
participants en el programa Voluntariat per la llengua

Informar l'alumnat del CPNL, descomptes per
l'alumnat, funció especial, organitzar visita guiada
al TNC, proporcionar material pedagogic

Fins temporada 20/21

Formació als conductors dels clubs de lectura,
entrades a preu reduits, trobada anual

Temporada 17/18

pròrroga tàcita fins un màxim de
quatre anys

no hi ha

Prorrogat per la temporada
2018/2019

no hi ha

14789

01/01/2017

TNC

prorrogable per dos anys més,
01/12/2016-01/12/2017 d'un en un, fins a un màxim de tres
anys

no hi ha

no hi ha

no hi ha

14884

02/06/2017

TNC

Servei de Biblioteques de la Generalitat

Promoure la lectura i el coneixement sobre literatura dramàtica i fomentar que
després de la lectura dels textos es tanqui el cicle amb l’assistència a la
representació de l’espectacle i així aconseguir formar lectors i espectadors de teatre
més crítics

14869

30/06/2017

TNC

Ajuntament de Girona

Establir la col·laboració entre L'Ajuntament de Girona, a través del Club Girona
Cultura, i el TNC per tal de promocionar les seves respectives activitats culturals.

Preus promocionals per als associats

Fins temporada 17/18

15072

01/09/2017

TNC

Associació d'Amics del Liceu

Col·laboració d’ambdues entitats per tal de donar a conèixer l’activitat cultural del
TNC als Amics del Liceu i a tots els seus membres.

Descomptes per a alguns dels espectacles de la
temporada.

Fins la temporada 20/21

no hi ha

Promoure les arts escèniques entre els més joves.

Descomptes per a alguns espectacles de la
temporada

31/12/2019

no hi ha

Fins la temporada 20/21

no hi ha

14997

18/09/2017

TNC

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

15013

26/09/2017

TNC

Organización nacional de ciegos españoles (ONCE)

El TNC i l’ONCE acorden la implantació del sistema AUDESC en els muntatges
teatrals

Implantació, en alguns dels espectacles de cada
temporada, del sistema d'audiodescripció per a
persones cegues.

15060

28/09/2017

TNC

Associació de companyies professionals de la
dansa de Catalunya

Col·laboració de les dues entitats per tal de donar a conèixer l’activitat cultural del
TNC als socis de l’ACPDC

Descomptes per a alguns dels espectacles de la
temporada.

Fins la temporada 20/21

no hi ha

15064

23/10/2017

TNC

Barcelona Serveis Municipals

Conveni de col·laboració per a promocions puntuals amb Barcelona Serveis
Municipals.

Promocions d'entrades per a alguns espectacles
de la temporada.

vigència indefinida

no hi ha

15085

14/11/2017

TNC

Club Català de Cultura, SL

Col·laboració de les dues entitats per tal de donar a conèixer l’activitat cultural del
TNC als socis del TresC.

Descomptes per a alguns dels espectacles de la
temporada.

Fins la temporada 20/21

no hi ha

15188

07/02/2018

TNC

Centre Excursionista de Catalunya

15361

30/08/2018

TNC

15485

26/10/2018

15422

16/11/2018

15457

01/10/2018

TNC

15438

07/11/2018

TNC

TNC

TNC

Fins la temporada 20/22
Conveni de col·laboració amb el Centre Excursionista de Catalunya.
Participació del TNC en el projecte "Teatro accesible", per a que persones amb
discapacitat sensorial puguin accedir a algunes funcions de la temporada
2018/2019.

Col·laboració per donar a coneixer l'activitat del TNC

Pròrroga tàcita fins la temporada
20/21

Treballs de subtitulació, audiodescripció de les
Temporada 2018/2019
Aptent Soluciones, SL
funcions de les obres de la temporada 18/19.
Conveni de col·laboració en relació als serveis del
TNC que poden ser d'interés per a les persones
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Conveni de col·laboració en relació als serveis del TNC amb el Col·legi de
col·legiades i precol·legiades i treballadors del
Temporada 2018/2019 i
Periodistes de Catalunya
CPC.
següent
pròrrogable per una temporada més
Les activitats estan adreçades als alumnes del
CPNL, participants en el programa Voluntariat per
prorrogable per temporades, fins la
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Col·laboració entre el TNC i el CPNL per la realització d’activitats de foment cultural. la llengua i treballadors del CPNL.
16/11/2018 - 31/07/2019
2021/2022
Col·laboració entre el TNC i la Fundació La Roda
Fundació La Roda
Col·laboració entre el TNC i la Fundació La Roda.
en suport al projecte Deslimita'm, per la temporada Temporada2018/2019
18/19.
Les col·laboracions concretes s'establiran en cada
Establiment d'un marc de col·laboració en activitats d'interès general,
cas mitjançant acords específics, fent constar
Temporades 2018/2019 i
fonamentalment la difusió i promoció de la cultura, entre el TNC i la CCMA amb la
l'objectiu que es vol assolir, les activitats a
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
2019/2020
finalitat d'intercanviar informació i col·laborar en la realització d'accions que siguin
desenvolupar, el cost i els mitjans amb què cada
d'interès mutu d'acord amb les missions d'ambdues entitats.
part ha de contribuir per executar-los, en funció de
les seves possibilitats.

no hi ha
no hi ha

no hi ha

no hi ha

