
  

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT I SOREA PER A LA COL·LABORACIÓ EN 
ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL CELEBRADES EN EL MARC DE LA FESTA MAJOR 2019 A 
L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE 
 
A Lliçà d’Amunt, a 19 de juny de 2019 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Ignasi Simón Ortoll, amb DNI núm. 35.063.186P, Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, amb el CIF núm. P0810600G, amb seu al carrer Anselm Clavé núm. 73 de Lliçà d’Amunt, assistit 
en aquest acte per la Secretària de la Corporació sra. Gemma Navarro Medialdea, qui dóna fe d’aquest Acte, 
en virtut del que estableix l’article 1.1 a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic 
dels Funcionaris de l’Administració Local. 
 
I d’altra part la Sra. Berta Trillo Ballester, proveïda de NIF número 73.193.298-F i amb domicili professional 
a l’avinguda Sant Esteve, 67 de Granollers, en la seva qualitat de Gerent de Concessions, segons 
apoderament suficient que així consta en Escriptura Pública atorgada el 2 de maig de 2016, davant la Notaria 
de Barcelona, la Sra. Mª Isabel Gabarro Miquel, amb el protocol número 1.034, en nom i representació de 
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (d’ara en davant “SOREA”), 
domiciliada a el Passeig de la Zona Franca nº 48 08038 de Barcelona, degudament inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona i amb CIF número A-08146367. 
 
Totes les  parts es reconeixen suficient capacitat legal per obligar-se en el present conveni a l’empara del 
que disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i lliurement, 
 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt organitza com a cada any, els actes de la Festa Major d’estiu, en 
aquest cas la corresponent a l’any 2019 i, en aquest sentit, hi ha previst tot un seguit d’activitats, 
adreçades a la generalitat de la població. 
II.- Que l’empresa SOREA, en la seva qualitat d’empresa dedicada a la prestació i gestió del servei 
municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable al terme Municipal de Lliçà d’Amunt, està interessada en 
col·laborar amb l’Ajuntament, per tal de promoure i desenvolupar al terme municipal activitats de caràcter 
cultural i lúdic, entenent que la cultura és una de les millors inversions per a la qualitat de vida dels ciutadans 
del Municipi i un element bàsic de cohesió social i de benestar dels ciutadans. 
 
III.- Que l’empresa SOREA, en l’expressada voluntat de col·laboració amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
per tal de promoure i desenvolupar al terme municipal aquest tipus d’activitats d’interès general en les 
diverses manifestacions que aquestes poden revestir i especialment en el foment de la cultura, fa efectiva la 
seva col·laboració amb aquest municipi mitjançant una aportació econòmica única en els termes que en 
aquest extrem estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànims de 
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
IV.- Que, de conformitat amb el que s’ha exposat, les parts convenen en formalitzar el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ que es subjectarà a les següents, 
 
 



  

CLÀUSULES 
 
Primera.- OBJECTE 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i SOREA acorden subscriure el present Conveni de col·laboració en activitats 
d’interès general, a l’empara d’allò previst a l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  
 
SOREA, dins del marc del present Conveni, es compromet a realitzar una única aportació econòmica de MIL 
EUROS (1.000.-€), en concepte de patrocini i mecenatge per a la celebració de la Festa Major 2019. 
 
Dita aportació econòmica es farà efectiva per SOREA a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en el termini d’un mes 
des de la signatura del present Conveni.  
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a destinar l’esmentada aportació econòmica 
per cobrir part de les despeses que es generin com a conseqüència del conjunt d’activitats de la Festa major 
2019. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a expedir una certificació de l’aportació econòmica 
que es realitzi per SOREA per valor de MIL EUROS (1.000 €) en concepte de patrocini i mecenatge de la 
Festa major 2019. 
 
 
Segona.- DIFUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE SOREA 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a reconèixer el patrocini de SOREA 
mitjançant:  

- Pancarta proporcionada per la mateixa empresa “SOREA” col·locada en un espai visible en el 
lloc on es desenvolupi l’acte patrocinat. 

- Publicitat en el programa de mà de la Festa Major com a ens patrocinador així com també als 
triangles de difusió, cartells de les obres i programes de mà. 

- Publicitat a totes les pancartes i cartells de la Festa Major distribuïts per la comarca. 
- Inserció de la frase “Patrocinat per SOREA”, al programa d’activitats, al costat del/s acte/s que 

patrocina. 
 
Així mateix l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es compromet a entregar a SOREA, un cop hagi conclòs 
l’esdeveniment, un informe justificatiu de la seva realització efectiva, amb un dossier amb còpies i suports de 
tots els materials on hagi sortit el seu logotip. 
 
 
Tercera.- TRACTAMENT FISCAL  
D’acord amb el què estableix l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense ànims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, la difusió i publicitat de la col·laboració de 
l’empresa SOREA, no constitueix una prestació de serveis als efectes de l’Impost sobre el valor afegit (IVA), 
motiu pel qual l’aportació realitzada no estarà gravada pel referit tribut estatal. 
De la mateixa manera, la manca d’onerositat d’aquest Conveni determina la seva no subjecció a l’Impost de 
transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 6.1 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost de transmissions patrimonials, i a l’article 10.1 del Reial decret 
828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que regula aquest impost. 
 
 



  

Quarta.- VIGÈNCIA I RESOLUCIÓ DEL PRESENT CONVENI 
 
La durada del present Conveni s’estendrà des de la data de la seva signatura fins al dia 8 de setembre, 
data en que finalitza la Festa Major. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes en el present Conveni, per una de les parts, 
facultarà a l’altre per rescindir-lo. 
 
Cinquena.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les dades dels signants seran incloses en un fitxer responsabilitat de cadascuna de les signants, 
respectivament, amb domicili a les direccions que figuren en l’encapçalament d’aquest Conveni, i 
s’utilitzaran per a la gestió del present document. Els afectats podran exercir els seus drets dirigint-se a 
les persones i direccions indicades en l’encapçalament.  
 
Sisena.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
Les obligacions que per part de SOREA s’assumeixin en virtut del present Conveni es limiten única i 
exclusivament a l’aportació prevista a la clàusula primera i, en conseqüència, SOREA no té ni vincle ni 
responsabilitats, ni cap tipus de relació amb les persones que intervinguin en l’organització, programació, 
realització, desenvolupament i difusió de la activitat anteriorment detallada, ni amb cap altre tercer que, 
per qualsevol causa o concepte, pugui relacionar-se amb l’objecte del present Conveni. 
Setena.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda en la Llei 9/2018, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en virtut d’allò que estableix el seu article 6.2. Les 
qüestions litigioses que puguin sorgir en matèria d’interpretació, efectes i extinció del Conveni seran 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, com a prova de conformitat i d’acceptació, les parts implicades signen el present Conveni per triplicat, 
en el lloc i en la data assenyalats en l’encapçalament. 
 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt   SOREA 
L’Alcalde   La Gerent de Concessions, 
 
 
 
 
 
 
Sr. Ignasi Simón Ortoll   Sra. Berta Trillo Ballester 
 
 
 
La Secretària        
 
 
 
 
 
Sra. Gemma Navarro Medialdea    
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