CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I EL GRUP DE TEATRE
LACETÀNIA
Solsona, novembre de 2021

REUNITS
D’una banda, Judit Gisbert i Ester, alcaldessa de L’AJUNTAMENT DE SOLSONA,
actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell de la ciutat de
Solsona i amb CIF núm. P2525700G.
I, de l’altra, Josep M. Parcerisa i Albacete, president del GRUP DE TEATRE
LACETÀNIA, actuant en el seu nom i representació, amb seu social al Casal de
Cultura i Joventut, local 25, Pg. Sant Antoni M. Claret, Solsona, i amb CIF núm.
G25201484.
EXPOSEN
I.

Que el Grup de Teatre Lacetània és una entitat que, a banda de les
representacions teatrals, té com a objectiu també la difusió del teatre a la
ciutat de Solsona i l’organització d’esdeveniments dins d’aquest àmbit.

II. Que, amb caràcter anual, el Grup de Teatre Lacetània (en endavant, el
GTL) organitza un seguit d’activitats.
III. Que per als exercicis 2021 i 2022 les activitats programades són les que es
relacionen a continuació:




Cicle Escenes 2022
Cicle Trau, festival de tardor 2021 i 2022
Pastorets 2021/2022 i 2022/2023

IV. Que és voluntat de l’Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament), a
través de la regidoria de Cultura, col·laborar amb les activitats programades
anualment pel GTL.
Per tot això, les parts

ACORDEN
Primer. El GTL organitzarà les tres activitats detallades a l’exposició de motius.
Segon. Per fer front a l’organització d’aquelles activitats, l’Ajuntament subvencionarà
el GTL amb dues aportacions úniques de 500,00 € (CINC-CENTS EUROS)
cadascuna, una per a l’exercici 2021i l’altra per a l’exercici 2022.
Aquesta aportació resta condicionada a la realització de la totalitat de les tres activitats
esmentades.
En el cas que, finalment, no es dugués a terme el Cicle Escenes o el Cicle Trau algun
dels dos anys de vigència del conveni, l’Ajuntament podrà considerar la possibilitat de
reduir proporcionalment l’import de la subvenció. En tot cas, la subvenció sí que resta
condicionada a la representació dels Pastorets.
Tercer. L’elecció de les obres del Cicle Escenes i el Cicle Trau serà a càrrec del GTL,
que ho comunicarà a l’Ajuntament amb l’antelació suficient per tal que pugui fer-ne
ressò als mitjans municipals. Igualment, l’Ajuntament es farà ressò de les
representacions dels Pastorets als mitjans municipals i, molt especialment, a l’agenda
d’actes de Nadal.
Quart. La gestió i el resultat econòmic de les diferents representacions anirà a càrrec
del GTL.
Cinquè. L’Ajuntament cedeix gratuïtament al GTL la utilització del Teatre Comarcal de
Solsona els dies en què es facin les representacions dels Pastorets, assumint les
despeses. Pel que fa als assaigs previs, serà precís que el GTL en faci prèviament la
reserva i, en funció de la disponibilitat de la instal·lació, arribar a un acord amb la
regidoria de Cultura.
Sisè. En fixar l’horari de les representacions, el GTL procurarà que no coincideixin
amb actes organitzats per l’Ajuntament.
Setè. El conveni que avui se signa fa relació als exercicis 2021 i 2022. Es podrà
prorrogar si així ho acorden les parts de manera expressa.
Vuitè. D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
s’haurà d’acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública, aportant el
compte justificatiu on consti:
-

memòria justificativa de l’actuació
cost total de l’actuació (còpia de les factures i altres documents de valor
probatori equivalent)
finançament de l’actuació (recursos propis i altres ajuts)
full de dades bancàries

Novè. L’incompliment d’aquests requisits porta implícita la renúncia a l’ajut i es
procedirà d’ofici a la seva revocació.

I, perquè així consti, les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte
en la data i lloc indicats a l’encapçalament.
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