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AJUNTAMENT D' AIELO DE MALFERIT (VALENCIA) 

C.I.F. P-4604200 H PLAGA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 3141 

AREA: Administració Especial. 
SERVEI: Cultura, Festes, Esports. 
ASSUMPTE: CONTESTACIO ASSOCIACIO VEINAL. Cessió espais municipals 2017. 
GT/2017 

Aielo de Malferit, 24 de febrer de 2017. 

Vist I' escrit presentat per MARCOS CERDA CANTO, en nom i representació de L' 
ASSOCIACIO VEINAL D' AIELO, en data 23 de febrer de 2017 i amb Registre d' Entrada 
numero E-RC 281, perla present li trasllade les següents consideracions: 

PRIMER: Autoritzar I' ús de les instal-lacions del Salo de Plens pera la realització d' uns 
jornades al voltant de la "Revitalització del case antic i patrimoni", previstes per als dies 
23 i 25 de mar~ de 2017, en horari de 18 a 22 hores i de 9 a 14 hores, respectivament. 

Respecte a 1' us de la Biblioteca Municipal, indicar-li que el 23 de mar~. en horari de 18 
a 20 hores, es presta servei als usuaris del servei i el 25 de mar~ esta programada la 
realització d' una sessió del Curs de Monitors de Temps Lliure. 

SEGON: L' esmentada autorització queda condicionada a I' acceptació i compliment de 
les següents obligacions: 

• Conservar diligentment les instal·lacions muhicipals cedides. 
• Respondre deis danys derivats d' un us inadequat, bé per acció o per omissió, 

havent de procedir a la seva reparació o substitució per altres d'igual o similar 
qualitat. 

• Respectar les indicacions que a I' efecte li puga traslladar el personal de 
consergeria de les instal•lacions. 

TERCER: La responsabilitat que es pogués derivar com a conseqüencia de la realització 
de les activitats programades, que motiva la present cessió, correspondra únicament a 
I' entitat ASSOCIACIO VE.iNAL D' AIELO. 

QUART: Donar trasllat de la present autorització al Tecnic Sociocultural de I' 
Ajuntament d' Aielo de Malferit, a ti de coordinar 1' accés a les instal·lacions, les 
necessitats tecniques i el personal tecnic i de consergeria necessari per al correcte 
desenvolupament de les activitats programades. 
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