
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER  I  
EL GRUP DE DANSES PEDREGUER --- 2018 

 

 

Vista la gran activitat musical que té lloc a Pedreguer, a través de les 

diferents associacions musicals locals, l’Ajuntament  té el propòsit de 

col·laborar i de contribuir a la difusió de la música que ofereixen els 

nostres artistes.  D’aquesta manera es pretén incentivar l’esforç que els 

col·lectius implicats esmercen a conrear diferents estils musicals per al 

gaudi i l’entreteniment cultural de les persones del nostre poble i de la resta 

de la comarca.  En particular, la música i els balls populars, la indumentària 

tradicional, formen part de la nostra cultura, de la nostra idiosincràsia, de 

tradicions mil·lenàries que cal resseguir, recuperar, estudiar i adaptar als 

nostres temps. És en aquest context que l’Ajuntament de Pedreguer i el 

Grup de Danses Pedreguer, signen el present conveni de col·laboració, 

atenent a les clàusules següents:   

 

ACTUACIONS 

1. Aplec anual de Danses (2018) 

                    Data i lloc per determinar 

Aportació econòmica de l’Ajuntament:  ........... 

 

2. Dansada de Sant Blai (2018) 

Aportació econòmica de l’Ajuntament:  ....... 

 

3. Festival Infantil de Danses (2018) 

Aportació econòmica de l’Ajuntament: ........ 

 

4. Actuació eventual, per determinar durant l’any (2018) 

Aportació econòmica de l’Ajuntament:  ........ 

 



5.  Ballada popular als Porxes  

Aportació econòmica de l’Ajuntament:  ........... 

 

Condicions econòmiques 

6. El Grup de Danses percebrà un total de ..........., en concepte 
de totes les actuacions especificades més amunt.  (Aquest 
import inclou totes les despeses referents a l’equipament 
tècnic i la il·luminació i totes les que es puguen derivar de 
càtering, hostalatge, lloguer de mobiliari...). 

7. L’Ajuntament de Pedreguer abonarà les diferents actuacions 
en un termini màxim d’un mes, una vegada presentades les 
factures corresponents, obligatòriament a través de la 
plataforma FACE (Punt General d’Entrada de Factures 
Electròniques). ........................... 

Altres clàusules 

8. Aquest conveni es renovarà automàticament cada any, 
sempre que cap de les dues parts en sol·licite la revisió o 
l’anul·lació. 

9. L’ Ajuntament de Pedreguer, en funció de les necessitats de 
programació, podrà proposar al Grup de Danses Pedreguer 
els canvis de data i/o d’actuacions que estime convenient, 
sempre que l’associació tinga disponibilitat per a realitzar 
l’actuació sol·licitada per l’Ajuntament.   

 

Signat 

 
Alcaldia de l’Ajuntament de Pedreguer                            Presidència  del Grup de Danses Pedreguer 

 

 

 

 

Pedreguer, 20 de desembre de 2017 

 


