CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I
L’ATENEU L’ALIANÇA
Lliçà d’Amunt,
REUNITS
D’una part l’Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, Sr. Ignasi Simón i Ortoll, assistit
per la Secretària accidental, Sra. Gemma Navarro i Medialdea,
i d’altra part el President de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, Sr. Jordi Padró
Catalán.

Ambdós es reconeixen capacitat suficient pel present acte i,

MANIFESTEN
Després d’anys de relacions de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, és voluntat de les dues entitats continuar mantenint
aquest vincle.
L’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any
1925 que, d’acord amb els seus Estatuts, des dels seus inicis té per objectiu la
transformació social de Lliçà d’Amunt a través d’activitats de caire cultural, social i
esportiu d’interès general.
L’Aliança disposa d’un equipament de titularitat privada actualment amb bar, sales de
reunió, espai gastronòmic, espais d’activitat esportiva i la sala de teatre-concerts, entre
altres. Des de l’entitat s’ha facilitat el seu ús públic a totes aquelles entitats i persones
que ho han requerit, finançant les despeses d’obertura a través de l’Ajuntament o
arribant a acords amb els sol·licitants d’ús.
Per tal de facilitar el treball comú s’estableixen els següents:
ACORDS

Primer.- ACTIVITATS DE L’ATENEU

I.- LA JUGUESCA
A.- L’Ateneu l’Aliança es compromet a:
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1.- Portar a terme l’activitat de la Juguesca en el marc de la Festa Major de Lliçà
d’Amunt, sempre que sigui possible.
2.- Aportar la programació de l’activitat on s’incloguin les peticions que s’han de fer en
quant a recursos de l’Ajuntament necessaris per a l’activitat, restriccions viàries i, en
general tot allò que s’acordi en la les reunions preparatòries de l’activitat; abans del 15
de juny.
3.- Donar compliment al Decret 112/2010 que aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
4.- Informar als participants de la cercavila sobre l’article 18, del títol primer sobre el
COMPORTAMENT DELS CIUTADANS que es recull a l’ordenança municipal de
policia i bon govern, que regula el consum de begudes alcohòliques en la via pública.
5.- Justificar la subvenció atorgada per aquesta activitat abans del 15 d’octubre de
cada any, adjuntant la següent documentació:
- Memòria econòmica que inclogui el desglossament d’ingressos i despeses del
cost total de l’activitat.
- Factura de l’Ateneu l’Aliança per import de 2.500,00€ en concepte d’ajut a les
colles acompanyada d’un document signat per cada colla de La Juguesca
conforme s’han lliurat un màxim de 500 euros.
- Relació de factures que inclogui: data factura, proveïdor, NIF, concepte i
import.
- Còpia compulsada de les factures incloses en la relació anterior. L’Ateneu
l’Aliança queda exempt del pagament de la compulsa de factures.
- Còpia de tot el material gràfic que s’hagi utilitzat per difondre l’activitat que
haurà d’incloure el logotip de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
- No es consideraran despeses elegibles: transports, sortides i viatges l’objectiu
del qual sigui el consum cultural individual; trobades gastronòmiques, així com,
despeses en productes d’alimentació i begudes; o despeses en inversió i
funcionament, costos de personal de sala, lloguer, telèfon, obres, adquisició de
béns mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris.

B.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a:
1.- Atorgar una subvenció de 17.500 euros, dels quals 15.000 euros anirien destinats a
l’organització de les activitats de La Juguesca, i 2.500 euros serien lliurats a l’Ateneu
l’Aliança per a les colles que participin en La Juguesca.
2.- Procedir al pagament del 75% de la subvenció el 15 de juliol de cada any, i del 25%
restant en el moment que es doni per correcta la justificació presentada per l’Ateneu
l’Aliança.
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3.- Donar resposta a les peticions de recursos presentada per l’Ateneu l’Aliança en la
programació de l’activitat i a facilitar tot allò necessari pel correcte desenvolupament
de l’activitat, sempre que sigui possible.
En concret es facilitaran la cessió d’espais per a dur a terme l’activitat, instal·lació
d’escenaris, taules i cadires, punts de llum i d’aigua i altres elements similars previ
acord. En cap cas l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es farà càrrec de les despeses extres
que vagin destinades al desenvolupament de La Juguesca ni d’aquelles que no quedin
recollides en aquest conveni; Tanmateix es posaran a disposició els recursos de
seguretat (Policia local i Protecció Civil) així com la intervenció de la Brigada per a la
logística i el muntatge i desmuntatge de l’activitat previ acord.
4.- Garantir i comprovar que els participants de la cercavila compleixen l’article 18, del
títol primer sobre el COMPORTAMENT DELS CIUTADANS que es recull a l’ordenança
municipal de policia i bon govern, que regula el consum de begudes alcohòliques en
la via pública.
II.- CICLE D’ESPECTACLES INFANTILS
A.- L’Ateneu l’Aliança es compromet a:
1.- Portar a terme un cicle d’espectacles infantils al municipi, amb un mínim de 6
actuacions, sempre que sigui possible.
2.- Presentar tres mesos abans de l’inici de l’activitat un projecte on es descrigui la
programació prevista acompanyada del pressupost que inclogui les despeses i
ingressos previstos.
3.- Justificar la subvenció atorgada per aquesta activitat un cop acabat el cicle
programat, adjuntant la següent documentació:
- Memòria econòmica que inclogui el desglossament d’ingressos i despeses del
cost total de l’activitat.
- Relació de factures que inclogui: data factura, proveïdor, NIF, concepte i
import.
- Còpia compulsada de les factures incloses en la relació anterior.
- Còpia de tot el material gràfic que s’hagi utilitzat per difondre l’activitat que
haurà d’incloure el logotip de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
- No es consideraran despeses elegibles: transports, sortides i viatges l’objectiu
del qual sigui el consum cultural individual; trobades gastronòmiques, així com,
despeses en productes d’alimentació i begudes; o despeses en inversió i
funcionament, costos de personal, lloguer, telèfon, obres, adquisició de béns
mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris.
B.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a:
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1.- Atorgar una subvenció de fins a 6.000 euros, per un mínim de 6 espectacles prèvia
justificació de la programació presentada per l’entitat.
2.- Procedir al pagament del 50% de la subvenció un cop presentada la programació i
del 50% restant en el moment que es doni per correcta la justificació presentada per
l’Ateneu l’Aliança en el termini d’un mes des de la finalització del darrer espectacle.
III.- TEMPORADA D’ACTIVITATS DE L’ATENEU
A.- L’Ateneu l’Aliança es compromet a:
1.- Desenvolupar activitats obertes tant a persones sòcies de l’entitat com no sòcies i,
d’acord amb els seus Estatuts, en l’àmbit de la cultura, l’esport i la dinamització i la
cohesió social.
2.- Presentar la planificació d’activitats trimestralment, on es descriguin les activitats
previstes, com a molt tard dos mesos abans de l’inici de la primera activitat
programada.
Cada programació haurà d’anar acompanyada del pressupost i la forma de pagament
de les diferents activitats que es portaran a terme.
3.- Justificar la subvenció atorgada per les activitats quan es finalitzi cada programa,
adjuntant la següent documentació:
- Memòria econòmica que inclogui el desglossament d’ingressos i despeses del
cost total de cada activitat.
- Relació de factures que inclogui: data factura, proveïdor, NIF, concepte i
import.
- Còpia compulsada de les factures incloses en la relació anterior.
- Còpia de tot el material gràfic que s’hagi utilitzat per difondre l’activitat que
haurà d’incloure el logotip de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
- No es consideraran despeses elegibles: transports, sortides i viatges l’objectiu
del qual sigui el consum cultural individual; trobades gastronòmiques, així com,
despeses en productes d’alimentació i begudes; o despeses en inversió i
funcionament, costos de personal, lloguer, telèfon, obres, adquisició de béns
mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris.
B.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a:
1.- Atorgar una línia de subvenció per a l’Ateneu l’Aliança, que estarà disponible
durant tot l’any per a l’entitat per un import de fins a 15.000 euros. Es valoraran els
projectes de forma individual. Un mínim de dos projectes presentats hauran d’anar
destinats a públic infantil.
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2.- Procedir al pagament del 50% un cop aprovada la proposta, i el 50% restant un cop
estigui correctament justificada.

Quart.- ALTRES COMPROMISOS
A.- L’Ateneu l’Aliança es compromet a:
1.- Fer arribar a la Regidoria de Cultura, abans de que se’n faci difusió, una mostra de
la cartellera i altre material de difusió que editi i en el que col·labori l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt per a que la revisi i doni el seu vist i plau.
2.- Col·laborar, dins de les seves possibilitats econòmiques, tècniques i humanes, en
programes o activitats que organitzi o hi doni suport l’Ajuntament, sempre que
s’avinguin amb els Estatuts de l’entitat.
3.- Aportar a la finalització de l’exercici en curs còpia del Llibre de Comptes de l’entitat.
B.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a:
1.- Penjar una pancarta per a cadascuna de les activitats conjuntes que vulgui
difondre, sempre i quan se sol·liciti amb 15 dies d’antelació a l’Ajuntament, utilitzant el
formulari habilitat de que disposa l’Ajuntament.
2.- Autoritzar a les seccions de l’Aliança a que puguin sol·licitar directament
subvencions a l’Ajuntament sense que calgui incloure aquestes subvencions en el
present conveni.

Cinquè.- COMPROMISOS MUTUS
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’Ateneu l’Aliança es comprometen a:
1.- Amb l’objectiu d’analitzar el desenvolupament dels compromisos adquirits, acordar i
avaluar la programació d’activitats conjuntes i revisar i fer propostes per a futures
actuacions es crearà una comissió de treball formada per dos representats municipals
nomenats al ple municipal i dos representants de l’Aliança.
2.- Que en aquells actes en què la programació sigui conjunta, entenent que hi ha
hagut un procés d’elaboració entre ambdues parts, i s’hagin de posar entrades a la
venda, el preu d’aquestes es fixarà de mutu acord.
En cap cas pels actes que tinguin lloc a les dependències de l’Ateneu organitzats
exclusivament per l’Ajuntament, els socis de l’Ateneu l’Aliança gaudiran d’algun
descompte en el preu de l’entrada.

Sisè.- VIGÈNCIA DEL NOU CONVENI
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1.- El present conveni serà vigent des de la seva signatura, fins el 31 de desembre de
2026, amb revisió bianualment, previ acord.
2.- Donat que el conveni anterior finalitzà la seva vigència el 31 de desembre de 2016 i
no es contemplava en el text la seva pròrroga, s’acorda que el present conveni tingui
efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017.
Arribada la data d’extinció del conveni, i en cas de no haver signat un de nou, el
present conveni, podrà ser prorrogat, previ acord, fins a un màxim de 6 mesos a partir
de l’endemà de la data d’extinció del mateix.
Ambdues parts pactaran un període d’adaptació per a posar-se al dia dels
compromisos signats.

Setè.- INCOMPLIMENTS DEL CONVENI
1.- En cas d’incompliment d’algun dels compromisos la part afectada podrà sol·licitar la
resolució del present conveni.

En prova de conformitat de tot el anteriorment exposat es signa el present document
per duplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

Ignasi Simón Ortoll

Jordi Padró Catalán

Secretària acctal. de l’Ajuntament
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