CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA I L'ORFEÓ NOVA SOLSONA

Solsona, 3 de març de 2022
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 del Castell, 20 de Solsona i amb CIF núm.
P2525700G.
I, de l’altra, M. Magdalena Miralles i Bonsfills, en nom i representació, com a presidenta, de
l’Orfeó Nova Solsona, associació amb seu social al passeig de Sant Antoni Maria Claret,
s/n, al Casal de Cultura i Joventut, 1r pis, de Solsona i amb CIF núm. G25070327.
EXPOSEN
I. Que l’Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament) és titular de l’Escola Municipal
de Música Joan Roure (en endavant, l’Escola) i propietari del Casal de Cultura i
Joventut, edifici que acull diversos equipaments, entre ells l’Escola i diversos locals per
a les entitats culturals del municipi.
II. Que l’Orfeó Nova Solsona (en endavant, l’Orfeó) és propietari d’un piano de mitja cua
Yamaha, amb número de sèrie 3750140, i la seva voluntat és traslladar-lo al Casal de
Cultura i Joventut, dins el recinte de l’Escola, al local anomenat “Sala de l’Orfeó”, on hi
radica la seva seu social i és utilitzat per a la realització dels assajos dels seus membres,
així com per dur a terme altres activitats pròpies de l’associació. Aquest espai també és
fet servir per l’Escola per a la seva pràctica docent.
III. Que ambdues parts estan interessades en que l’instrument més amunt esmentat pugui
ser utilitzat en el marc de l’activitat docent de l’Escola i creuen convenient regular les
condicions que, en endavant, han de regir-ne el seu ús per part dels usuaris de l’Escola
i, per tot això, decideixen formalitzar el present Conveni de col·laboració en base als
següents
ACORDS
Primer. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és regular l’ús, per part dels usuaris de l’Escola Municipal de
Música Joan Roure, del piano Yamaha, amb número de sèrie 3750140, propietat de l’Orfeó
Nova Solsona.
Segon. Regulació de la ubicació i usos de l’instrument
El piano estarà ubicat a la “Sala de l’Orfeó” del Casal de Cultura i Joventut de Solsona i el
seu ús per part de l’Escola serà, exclusivament, en el context de l’activitat docent
del centre.

Qualsevol altre ús que tant l’Escola com l’Ajuntament vulguin fer del piano haurà de
comptar sempre amb l’autorització expressa i necessària de l’Orfeó.
Si davant qualsevol necessitat sobrevinguda calgués moure l’instrument del seu espai
caldrà que l’Escola i/o l’Ajuntament informin immediatament a l’Orfeó.
Tercer. Autorització de l’ús de l’instrument
Una vegada traslladat el piano a la “Sala de l’Orfeó”, l’Orfeó autoritza a l’Escola a fer ús de
l’instrument en el marc de la seva activitat docent i d’acord amb les condicions que es
regulen als acords d’aquest conveni.
Quart. Condicions d’ús de l’instrument
L’Escola farà ús del piano d’acord amb les condicions següents:
1. Fer un bon ús i adequat de l’instrument.
2. Utilitzar el piano, exclusivament, en el marc de les classes adreçades als seus alumnes
de piano que hagin assolit un nivell d’aprenentatge de l’instrument més avançat, així
com en el transcurs de les audicions que tinguin lloc a la “Sala de l’Orfeó”.
3. Supervisar sempre amb la presència del professorat corresponent la utilització del piano
per part de l’alumnat de l’Escola.
4. Informar a l’Orfeó de l’ús de l’instrument en el marc de l’activitat docent.
5. Tancar amb clau la tapa de l’instrument cada vegada un cop se n’hagi fet ús.
Cinquè. Manteniment i responsabilitats per danys
L’Ajuntament es farà càrrec de les següents situacions:
1. Assumir anualment el cost de l’afinació de l’instrument.
2. Fer-se càrrec de l’import de qualsevol desperfecte que pugui patir el piano i que sigui

atribuïble a l’ús que se n’hagi fet per part de l’Escola.
3. Responsabilitzar-se i indemnitzar l’Orfeó pels danys soferts per l’instrument o per la seva

pèrdua com a conseqüència dels perjudicis causats pels riscos d’incendis i
complementaris, fugues d’aigua, així com altres sinistres de qualsevol tipus que puguin
tenir lloc al Casal de Cultura i Joventut.
Sisè. Durada del conveni
La vigència d’aquest conveni començarà en la data de la seva signatura i tindrà una durada
per temps indefinit.
Setè. Extinció del conveni
Aquest conveni podrà quedar extingit per acord mutu de les parts, manifestat de forma
expressa, o en el cas que l’Orfeó, com a propietari de l’instrument, decideixi traslladar-lo
indefinidament a un altre espai.
I, perquè així consti, les parts signen el present conveni per triplicat i a un sol efecte en la
data i lloc indicats a l’encapçalament.

