
PROTOCOL D’ÚS DE LA SALA DE CLARIANA

L’edifici conegut com “La Sala de Clariana”, des del seu origen ha tingut un ús
públic de caràcter lúdic i cultural per part dels veïns de Clariana.

El 20 de febrer de 2014,  l’Ajuntament d’Argençola, en el marc del seu programa de
govern, va signar un conveni de lloguer d’aquest equipament amb el doble objectiu
de : 
- Rehabilitar i conservar l’edifici, i
- Potenciar-ne l’ús, fent-lo extensiu a projectes culturals i de dinamització del
municipi en el seu conjunt, i rendibilitzar socialment les inversions que es realitzin.
En aquest sentit l’Ajuntament ha realitzat una primera inversió econòmica per a
rehabilitar alguns elements estructurals de l’edifici, i en breu, iniciarà una segona
fase de reparacions i condicionament.

D’altra banda, per desenvolupar i fer evolucionar els projectes “La Casa del Tió” i
“La Casa del Bosc”, que l’Ajuntament promou, cal disposar d’un equipament, per la
qual cosa preveu utilitzar i aprofitar La Sala de Clariana i les seves instal·lacions.
Així mateix,  l’Ajuntament preveu disposar de La Sala de Clariana, per a altres
projectes culturals que es generin.

Atès doncs, que s’estima que es produirà un ús continuat de La Sala, tot i que no
exclusiu, pel desenvolupament dels projectes, a fi d’aconseguir un aprofitament
òptim de l’equipament i coordinar les activitats que s’hi realitzin, es convenient
regular els usos de La Sala,  determinar qui s’ha de fer càrrec de les despeses de
conservació i manteniment, establir criteris d’assignació d’ ús i de priorització
d’aquest en cas de coincidència, així com fixar el procediment a seguir i les taxes
corresponents per a la cessió de La Sala. 

Activitats.

- Derivades dels projectes “La Casa del Tió”, i “La Casa del Bosc”

- Derivades d’altres projectes culturals i turístics que es generin.

- Festa Major de Clariana.

Atesa la tradició existent en el nucli de Clariana de celebrar la festa major en
aquesta Sala, es reserven un total de sis dies (els dos dies de la festa major, els
dos anteriors, i el dos posteriors) del mes de Setembre, per a poder realitzar les
diverses activitats dels programa, havent d’estar lliures i disponibles la sala gran de
l’edifici i la cuina.

L’associació “Unió Agrícola de Clariana” o la comissió de veïns del nucli
organitzadora de la festa major de Clariana, serà qui ostenti la interlocució amb les
altres entitats o persones que en aquests 6 dies desenvolupin activitats a La Sala. 

- Derivades d’activitats particulars (veïns, entitats de Clariana i Argençola, …)
: celebracions, trobades de treball, lúdiques, etc 
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L’Ajuntament d’Argençola es compromet a no cedir l’ús permanent de La Sala per
a usos estrictament lucratius i/o activitats molestes : restauració, sales de festes,
etc.

En el supòsit que una entitat amb finalitats eminentment culturals i/o turístiques
arribi a acords estables amb l’Ajuntament, i aquests es formalitzin mitjançant un
conveni, (queden excloses les persones físiques), es restringirà l’ús de La Sala als
tres apartats inicials d’aquest punt.

En cas d’emergència, d’acord amb els plans d’emergència existents o per indicació
de l’alcaldia o qualsevol altre responsable municipal, les instal·lacions de La Sala
seran immediatament incorporades com a recurs a disposició de Protecció Civil,
Bombers, etc. Si l’emergència es produís en les dates de la festa major de
Clariana, es requerirà l’entitat conveniada, si hi és, o la Unió Agrícola de Clariana,
perquè faciliti l’accés i l’ús de l’edifici.

La Regidoria de cultura de l’Ajuntament actuarà, si cal, de facilitadora d’acords en
l’àmbit del usos de La Sala. 

Despeses de conservació, manteniment, i subministres.

L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de lloguer, manteniment, neteja,
subministraments, i impostos (quan siguin aplicables a les instal·lacions). 
No obstant, si alguna entitat amb finalitats eminentment culturals i/o turístiques
arriba a acords estables amb l’Ajuntament per a la utilització de l’equipament, es
formalitzarà en el conveni que s’estableixi entre l’Ajuntament i l’entitat en qüestió, ja
sigui el pagament d’una quota, ja sigui la repercussió de les despeses relacionades
en el paràgraf anterior.

Procediment de cessió de la Sala i Taxes.

- L’ ús de La Sala de Clariana durant els sis dies de reserva per la realització
de les activitats del programa de la festa major d’aquest nucli, no està
subjecte a la sol·licitud de cessió, si bé és adient que la Unió Agrícola de
Clariana o la comissió de veïns organitzadora de la festa, notifiqui a
l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies,  les dates de celebració de la
festa major. 

Aquest ús tampoc està subjecte a les taxes que estableix l’Ordenança
Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per a l’ ús i ocupació d’espais públics
de titularitat municipal. 

- L’ ús de les instal·lacions de La Sala per part dels veïns o entitats de
Clariana i d’Argençola en general, per a activitats de caràcter particular es
regularà per l’Ordenança indicada. 
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Caldrà formalitzar la sol·licitud, presentar-la a l’Ajuntament, i abonar la taxa
establerta a aquest efecte, amb les exempcions i descomptes que
contempla l’Ordenança.

Si s’escau que l’Ajuntament ha signat un conveni per l’ús continuat de La
Sala, amb alguna entitat amb finalitats culturals i/o turístiques, La sol·licitud
de cessió es presentarà igualment a l’Ajuntament, i aquest, prèvia
comunicació  l’entitat conveniada i en funció de la possible disponibilitat,
cursarà la petició de la forma habitual. 

Qualsevol dubte o desacord que es generi a partir de l’aplicació d’aquest
reglament, es resoldrà via arbitratge i de forma inapel·lable, per la persona que
ostenti la regidora de cultura de l’Ajuntament, per delegació de l’alcaldia. 

Argençola, 6 de maig de 2016
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