CONVENI DE CESSIONS DE SALA DE L’ATENEU L’ALIANÇA A L’AJUNTAMENT I
ALTRES ENTITATS
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 reconeixen capacitat suficient pel present acte i,
MANIFESTEN
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’Ajuntament ha subvencionat des de fa anys l’activitat pública de l’Ateneu, assumint
també despeses d’inversió per posar al dia l’equipament i facilitar el seu ús públic a la
ciutadania.
L’Ajuntament i l’Ateneu, en la seva intenció conjunta de donar continuat a l’activitat
cultural i social que desenvolupa l’Ateneu l’Aliança i per tal de facilitar el treball comú
entre ambdues entitats estableixen els següents,
ACORDS
Primer.- PAGAMENT AVANÇAT PER L’ÚS MUNICIPAL DE LA SALA
1.- L’any 2006 L’Ajuntament i l’Ateneu van acordar la realització d’obres de millora del
local. Aquestes obres es van finançar en part amb un deute hipotecari contret per
l’Ateneu. Per tal de facilitar la liquidació d’aquests deutes hipotecaris de l’Ateneu,
l’Ajuntament farà un ingrés de 80.000€ en un compte bancari titularitat de l’Ateneu
l’Aliança en concepte de pagament avançat de la cessió de la sala a l’ajuntament i
altres entitats fins desembre 2026.
2.- TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
1.- L’Ajuntament farà dos pagaments. Un pagament al llarg del 2017 i un segon
pagament al 2018.
2.- El primer pagament serà de 20.000€ i es farà efectiu abans del 30 de setembre de
2017.
3.- El segon i últim pagament serà de 60.000€, i es farà abans del 31 de març del 2018
lligat a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a l’any 2018.

Segon.- CESSIONS DE SALA A L’AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS
A-.L’Ateneu l’Aliança es compromet a:
1.- Cedir la sala, els equips i el personal de l’Ateneu l’Aliança a l’Ajuntament sempre
que aquest ho necessiti de forma gratuïta durant el període de vigència del present
conveni, sempre i quan ho sol·licitin amb una antelació mínima de 15 dies, la sala
estigui lliure i l’activitat es pugui realitzar segons les especificitats de l’espai.
La cessió s’haurà de formalitzar mitjançant un document on s’indiquin les necessitats
de l’activitat. Al mateix document s’indicarà l’hora d’inici i de finalització de la cessió i
signarà el responsable de l’acte i el responsable de l’Aliança present durant la cessió.
2.- Cedir la sala, els equips i el personal de l’Ateneu l’Aliança a les entitats del municipi
de forma gratuïta durant el període vigència del present conveni, per tal de realitzar
activitats que no tinguin per objectiu el lucre personal, sempre i quan ho sol·licitin amb
una antelació mínima de 15 dies, la sala estigui lliure i l’activitat es pugui realitzar
segons les especificitats de l’espai.
La cessió s’haurà de formalitzar mitjançant un document on s’indiquin les necessitats
de l’activitat, normes de funcionament de la sala, que aquesta cessió està per
l’Ajuntament i l’import que suposa, la firma del responsable de l’acte, i el consentiment
de l’Ajuntament. Al mateix document s’indicarà l’hora d’inici i de finalització de la cessió
i signarà el responsable de l’acte i el responsable de l’Aliança present durant la cessió.
3.- La quantitat anual màxima de cessions en aquestes condicions de gratuïtat és de
30. En el cas que es sobrepassés aquest límit, l’Ajuntament subvencionarà la despesa
de les cessions autoritzades, a raó de 400€ cada cessió. L’Ateneu l’Aliança emetrà
factura de 400€ per cessió.
4.- En el supòsit que l’activitat requereixi l’ús de l’equip de so i de llums de la sala,
s’haurà d’abonar la despesa del tècnic responsable per part de l’entitat o de
l’Ajuntament.
5.- En el cas que l’activitat a fer necessités equips tècnics no disponibles a la sala,
l’Ateneu l’Aliança no es farà càrrec del seu cost.
6.- En cas que l’activitat feta en el marc de la cessió ocasionés desperfectes o danys a
tercers, aquests aniran a càrrec de l’entitat organitzadora.
B.- L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a:
1.- Sol·licitar-ne el seu ús amb una antelació mínima de 15 dies i emplenant el
document de cessió, on s’indiqui l’activitat i les necessitats tècniques.
2.- Donar prioritat a l’Ateneu l’Aliança en el cas d’organitzar alguna activitat que
comporti l’ús de la barra de begudes. Si aquest no estigués interessat, podrà oferir a
altres entitats.
3.- Fer constar a la publicitat, la col·laboració de l’Ateneu l’Aliança a les activitats
realitzades en el marc d’aquest conveni.

Tercer.- COMPROMISOS MUTUS
1.- En el supòsit de què l’Ajuntament rebaixés la subvenció mínima global de 38.500
euros anuals pels diferents programes i les seves condicions per acollir-s’hi, l’Ateneu
l’Aliança podrà revocar unilateralment, en qualsevol moment, la resolució del títol
segon del present conveni. El fet que l’Aliança no aprofiti, pels motius que sigui, el
100% de la subvenció pressupostada no es motiu per invalidar els acords d’aquest
conveni.
2.- En cap cas l’Ajuntament assumirà cap despesa extra durant la vigència del present
conveni, per cobrir possibles dèficits de gestió de l’entitat, però si es possible, prèvia
negociació, a subvencionar nous programes i/o inversions si aquests són d’interès
general per a l’Ajuntament.
3.- En el supòsit que l’entitat Ateneu l’Aliança es dissolgués durant la vigència d’aquest
conveni, l’entitat hauria d’optar per retornar la part del pagament de cessions no
disposada o cedir l’equipament a l’ajuntament.
4.- Si l’equipament passés a ser de titularitat municipal l’Ajuntament es compromet a
fer un ús cultural del mateix i en cap cas podrà vendre’l ni modificar el seu ús.

Quart.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1.- El present conveni serà vigent des de la seva signatura, fins el 31 desembre del
2026, sense possibilitat de revisió.
2.- Donat que aquesta situació no s’havia previst ni es contemplava en cap conveni
anterior, s’acorda que el present conveni tingui caràcter retroactiu des de l’1 de gener
de 2017.

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
Alcalde

Jordi Padró Catálan
President de l’Ateneu l’Aliança

Gemma Navarro Medialdea
Secretària accidental

