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Assumpte: notificació decret de l'alcaldia

Us comunico que l'Alcaldia, en data 3 de gener de 2013, ha emés el següent
Decret:

..DECRET DE L'ALCALDIA T.¡ÚTrI. Ab 12013

Luis Criado Navarro, actuant en nom i representació de I'Associació de

Minusválids i Cuidadors (AMICU), ha sol'licitat mitjangant instáncia núm.

2012112442 de data 27 de desembre de 2012, poder utilitzar la Sala de

Reunions del Centre Social, els dimecres de 17.00 a 19:00 hores, per poder dur

a terme les reunions amb els seus socis.

L'Ajuntament de Cubelles té la voluntat d'incentivar qualsevol activitat de tipus

culiural i social que es realitzi dintre del municipi, així com de facilitar - dintre

de les possibilitats de I'Ajuntament - a les associacions i/o entitats que

persegueixin aquests fins els mitjans necessaris per a la seva consecució.

L'Ajuntament de Cubelles disposa de diversos despatxos i espais en el Centre

Soóial, hi ha la possibilitat que I'Associació de Minusválids i Cuidadors
(AMICU), pugui disposar de la Sala de Reunions del Centre Social, els

dimecres de 17:00 a 19:00 hores.

Segons Decret de I'Alcaldia 525t2012, de 20 de setembre, on es revoquen les

facultats i competéncies delegades per aquesta Alcaldia mitjangant Decret

d'Alcaldia núm. 580/2011, de 14 de juny i Decret d'Alcaldia núm. 6'1012011, de

28 de juny de 2011, competéncies generals i específiques que retornen a
l'Alcaldia.

Per tot aixó,

HE RESOLT:

Primer.- Disposar la cessió gratuita al Centre Social, mitjangant la corresponent

llicéncia d'ús a precari, de la Sala de Reunions del Centre Social, els dimecres

de 17:00 a 19:00 hores, a I'Associació de Minusválids iCuidadors (AMICU).

Segon.- Establir com a condicions de la llicéncia d'ús a precari les següents:

1 . La vigéncia de la cessió será fins al 18 de desembre de 2013.



2. En cas que per a l'execució d'altres projectes o activitats es requereix la
utilització d'altres espai, I'Entitat els sol'licitará a I'Ajuntament, amb la

deguda antelació, i aquest resoldrá sobre la seva cessió temporal o

esporádica; a precari, en les condicions que les previstes en la present
cláusula.

3. L'Ajuntament es reserva la facultat de revocar la llicéncia d'ús, sense
cap mena d'indemnilzació, si l'entitat esmentada destina I'immoble cedit
a finalitats distintes a les que constitueixen el seu objecte principal.

4. L'Ajuntament ostenta la potestat de revocar la llicéncia d'ús per causes
sobrevingudes d'utilitat pública o d'interés social, sense que dita
revocació comporti cap dret d'indemnitzaciÓ a I'Associació de
Minusválids i Cuidadors (AMICU).

5. L'espai cedit será utilitzat per I'entitat com espai per a reunions, per

realitzar els seus treballs i per atendre a les persones que estan
interessades, l'Associació de Minusválids i Cuidadors (AMICU), vetllará
pel bon ús i conservació dels espais cedíts durant la franja horária de la
seva utilització, essent responsabilitat de I'Ajuntament de Cubelles el

manteniment i la conservació dels mateixos.

6. L'Associació de Minusválids i Cuidadors (AMICU), será responsable de

l'activitat que es realitza a I'immoble, i haurá d'obtenir els corresponents
permisos i/o autoritzacions administratives que corresponguin.

7. L'entitat no podrá realilzar modificacions en els espais cedits, excepte
que la Corporació atorgui el corresponent permís, prévia petició.

8. En la data de finalització de la cessió, l'Associació de Minusválids i

Cuidadors (AMICU), haurá de deixar les dependéncies cedides en les

mateixes condicions en les que eS troben en el moment de la cessió, i

lliure de qualsevol element alié a I'immoble.

9. L'Associació de Minusválids i Cuidadors (AMICU), será l'únic

responsable del compliment de les obligacions administratives, fiscals i

laborals inherents a I'activitat que exerceixen, Sense que, en cap cas,
pugui demanar cap tipus de responsabilitat a l'Ajuntament.

10.L'entitat será responsable de l'activitat, sense que, en cap cas pugui

demanar cap tipus de responsabilitat a I'Ajuntament per aquesta.

11. L'Ajuntament de Cubelles no respondrá, en cap cas, de les reclamacions

efectuades per I'Associació de Minusválids i Cuidadors (AMICU) o pels

particulars en relació al contingut de l'espai cedit.
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12.L' incompliment de les condicions per part de I'Associació de Minusválids
i Cuidadors (AMICU), tindrá carácter resolutori de la llicencia atorgada.

Tercer.- Disposar que l'Ajuntament es faci cárrec de la despesa corresponent al
subministrament de llum i aigua, així com Ia neteja dels espais i manteniment
de I'edifici (calefacció, aire condicionat, lavabos...)

No obstant, l'Entitat ha de fer-se cárrec de totes les despeses derivades d'un
mal ús de l'espai cedit o del mobiliari produils durant la franja horária en la que
disposa de la cessió d'ús.
Quart.- Notificar la present resolució a I'entitat Associació de Minusválids i

Cuidadors (AMICU) i comunicar-ho a la Regidoria de Cultura i ala consergeria
del CSlDE."

Contra Ia present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administnüu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos /nesos a
comptar des del dia segúent de la seva notificació.

Altemativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix órgan que
I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Cubelles, 3 de gener de 2013

La Secretária General Accidental

Gemma Parra i Masip
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