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Els socis de La Unió aproven la dissolució del consorci i exigeixen una entrada
&quot;immediata&quot;
La Unió Santcugatenca acceptarà la proposta de l'Ajuntament
per liquidar el consorci. Així ho ha aprovat per majoria
absoluta l'assemblea extraordinària de l'entitat aquest
dissabte amb l'objectiu de repartir la propietat dels espais de
l'edifici i treballar per la gestió cultural. La proposta inicial de
liquidació donaria el 26% de la propietat a la Unió i, el 74%
restant, al consistori. Això sí, la condició que posa la Unió és la
d'una "entrada immediata" al nou edifici per poder reactivar
la seva activitat. El Consorci de la Unió, format per
l'Ajuntament i l'entitat, es va establir el 2017.

Els socis i sòcies han donat llum verda a la liquidació del Consorci de la Unió amb 74 vots a favor, 4 en
contra, 3 abstencions i 3 vots en blanc en una assemblea que s'ha celebrat al Celler Modernista i, també, s'ha
pogut seguir telemàticament.
El president de la Unió, David Pujol, ha explicat que han rebut el suport dels socis per tirar endavant la
proposta de l'Ajuntament i engegar les negociacions "per responsabilitat" i per "no continuar amb aquest
bloqueig". Pujol també ha especificat que, tot i que encara "queda molt per endavant" per aprovar la proposta,
amb el que sí que estan d'acord és amb la proposta de repartiment de la propietat. En aquest cas, la Unió es
quedaria amb el 26% de la finca (sales polivalents, despatxos i el bar) i l'Ajuntament seria titular del 74%
restant, que inclou el teatre i la Sala Clavé. El president de l'entitat ha afegit que encara queden "mil i un
detalls" per perfilar, com el repartiment de les despeses comunitàries.
Per poder acceptar aquesta proposta de liquidació, la Unió Santcugatenca "exigeix" a l'Ajuntament que els
entregui les claus de l'edifici per poder fer una "entrada immediata" aquest dilluns i reactivar l'activitat cultural
de l'entitat.
Aquest dissabte, la Unió Santcugatenca ha convocat als seus socis i sòcies en una doble assemblea. En la
sessió ordinària s'han aprovat els comptes de resultats del 2019 i del 2020, així com el pressupost del 2021.
També han ratificat la renovació de càrrecs de la Junta directiva, uns tràmits pendents des del 2019, i el canvi
de logotip de l'entitat. Finalment, l'assemblea extraordinària ha servit per presentar als assistents la proposta de
l'Ajuntament per liquidar el Consorci de la Unió i sotmetre-la a votació.
David Pujol: Els socis, per responsabilitat i per no continuar amb aquets bloqueig en el qual estàvem,
ens han donat suport i han autoritzat la proposta de liquidació i ens han autoritzat a la Junta a seguir
negociant els detalls.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/152902.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 22/01/2022

