
 
 

 
 

 

 
CONVENI PER AL FINANÇAMENT DE L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL AMBIENTAL ADIENT DE LA 
SALA DE TEATRE-CONCERTS DE L’ATENEU L’ALIANÇA DE LLIÇÀ D’AMUNT 

   

REUNITS 

 

D’una altra el senyor Ignasi Simón i Ortoll, Alcalde-President de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
assistit per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea, que 
dóna fe de l’acte. 

 
I d’altra part la Presidenta de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, la senyora Beatriu Quintana 
Rueda. 

 
Ambdós es reconeixen capacitat suficient pel present acte.  

 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1.- 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. 
 
2.- 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. 
 
3.- L’Aliança disposa d’un equipament de titularitat privada que, entre altres espais, compta amb 
una sala de teatre-concerts. 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. 

 
4.- Que és d’interès de les parts millorar les condicions de l’esmentada sala, motiu pel qual s’està 
treballant en l’obtenció del corresponent títol ambiental adient.   

 

 
PACTES 

 
Primer.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb l’entitat 
l’Aliança per a l’obtenció per part d’aquesta del corresponent títol ambiental adient per a la sala de 
teatre-concerts.   
 
 
Segon.- CONDICIONS DE LA COL·LABORACIÓ 
 
Total despesa obres: 30.000€ 
 
 



 
 

 
 

 
 
Aportació ajuntament: 15.000€, que correspon al 50%. Aquest import va a càrrec de la partida 
pressupostària 17-3300-78000 “Subvenció l’Aliança”. L’altre 50% l’ha d’aportar l’Ateneu l’Aliança. 
 
Justificació: 

- Relació de factures tenint en compte els següents paràmetres: 
o Les factures per valor de 30.000€ aniran a nom de l’Ateneu l’Aliança 
o Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb obres/treballs 

d’adequació de la sala a la normativa vigent per a la obtenció de la llicència 
o Les factures podran ser dels exercicis 2019 i de 2020 

- Còpia de les factures que surtin a la relació. 
 

Compromís de l’Ajuntament:  Es farà el pagament del 90% a la signatura del conveni i el 10% 
restant a la presentació de la totalitat de la justificació i de llicència. El número de compte on 
caldrà fer efectiu el pagament objecte d’aquest conveni és el compte corrent associat a l’Ateneu 
l’Aliança que consta a la base de dades de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt on l’entitat ja rep altres 
pagaments per altres conceptes. 
 
Compromís de l’Ateneu l’Aliança: fer les obres corresponents i obtenir la llicència en el termini de 
6 mesos a comptar a partir del pagament del 90% de la despesa abans esmentada.   
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del beneficiari. 
 
Abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
 
Tercer.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI  
 
1.- El perceptor de la subvenció s’obliga a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb 
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació. 
 
2.- El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 
 
4.- El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- El beneficiari haurà de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la 
Llei 19/2014. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
6.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
 
Quart.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
El beneficiari haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions 
o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa 
finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
 
Cinquè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 
 
 
Sisè.- INCOMPLIMENTS DEL CONVENI  
 
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     Gemma Navarro Medialdea 
Alcalde      Secretària acctal. de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriu Quintana Rueda 
Presidenta de l’Ateneu l’Aliança 
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