CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Ciutadella de Menorca 11 d’abril de 2016
REUNITS
D’una banda, el sr. Antoni Salvador Caules com a president de la Capella
Davídica de la Catedral de Menorca, amb domicili social a Ciutadella, carrer del
Seminari 7-9 i NIF R0700079G.
I, de l’altra, la sra. Pilar Carreras Victory, com a presidenta de Joventuts
Musicals de Ciutadella, amb domicili social a Ciutadella, carrer Francesc Netto,
s/n, i NIF G07155054.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar a les seves
respectives entitats i
CONSIDEREN
I.

II.

III.

Que ambdues entitats tenen objectius comuns i personalitat pròpia, així com
els seus Estatuts i socis corresponents. Les dues entitats es dediquen a la
difusió de la música i la Cultura en general.
Que tenen interès positiu en la coordinació de les dues entitats a fi de sumar
esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el
benefici mutu.
Que sobre la base del que s’ha exposat anteriorment, s’obre un ampli
espectre de possibilitats de col·laboració, per la qual cosa, es considera
oportú subscriure un protocol que permeti un aprofitament dels recursos
més òptim i una cooperació activa en el desenvolupament de temes
d’interès comú. Per tant acorden subscriure el següent conveni de
col·laboració que es regirà per les següents
CLÀUSULES
1. La Capella Davídica i Joventuts Musicals, tot i mantenint la individualitat de
cada entitat, podran gaudir dels beneficis d’estar associats pel que fa a les
activitats que cada entitat programi i oportunament es podrà fer un
descompte, que segons l’acte programat es pugui permetre, als socis
respectius, que es pactarà. També es tindrà un tractament preferencial a
l’hora de recollir les entrades en cas que siguin gratuïtes. No s’inclou en
aquest apartat la secció de Cineclub.
2. La Capella Davídica te com a seu social l’església del Socors, espai cedit pel
Bisbat de Menorca per 30 anys, renovables, i per mitjà d’aquest conveni
permet a Joventuts Musicals compartir l’ús de les seves instal·lacions,
mentre es mantingui la cessió, i els materials necessaris per a poder
desenvolupar les activitats previstes, sempre segons una programació i un
calendari previst amb suficient antelació.
3. Joventuts Musicals podrà utilitzar per a les seves reunions la sala d’assajos
de la Capella.

4. Joventuts Musicals disposarà d’una prestatgeria metàl·lica a l’interior de les
dependències per a poder guardar les seves documentacions i materials
propis.
5. Joventuts Musicals podrà guardar a les dependències del Socors tota la seva
pròpia infraestructura i material (piano, entarimat, cadires, focus, etc.) i
arxiu.
6. La Capella Davídica, corre amb totes les despeses del local, aigua, llum,
manteniment dels aparells (fotocopiadora, ordinador, telèfons, apartat de
correus, reparacions simples, etc.).
7. La Capella Davídica habilitarà per el Concerts d’hivern o qualsevol altra
activitat, la Sala Pintor Torrent, fent-se càrrec de totes les despeses
d’adaptació de la Sala necessàries (ampliar les portes per a poder passar el
piano, la il·luminació necessària i les cadires que s’estimin convenients per
els Concerts). Joventuts Musicals permetrà a la Capella Davídica quan ho
necessiti el material que faci falta pel desenvolupament de les activitats
(focus, cadires, rampes, faristols, etc.).
8. La Capella Davídica permetrà a Joventuts Musicals l’ús de les plataformes
grans de 2×1m, així com dels materials dels que disposi, per a fer possible
l’organització del espectacle que ho requereixi.
9. Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, i serà renovable en anys
successius, per la qual cosa Joventuts Musicals farà una aportació econòmica
per a compartir les despeses a La Capella de 1.500€ anuals que es
liquidaran abans el dia 30 de juny de cada any durant la vigència d’aquest
conveni.
10. Aquest conveni podrà ser revocat per qualsevol circumstància per ambdues
parts sense perjudici per cap de les dues entitats.

I en prova de la seva conformitat, ambdues parts signen el present conveni de
col·laboració.

