CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I L’AJUNTAMENT
DE SOLSONA PEL FUNCIONAMENT DEL PLA DE CIUTADANIA I DE LES MIGRACIONS
Solsona, 27 de desembre de 2018
REUNITS:
D’una banda, el Sr. Benjamí Puig i Riu, president per delegació del CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Dominics, 12, Pl. del
Consell Comarcal de la ciutat de Solsona.
I d’altra, el Sr. David Rodríguez i González, alcalde i president de L’AJUNTAMENT DE
SOLSONA, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell, 20 de la
ciutat de Solsona.
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat legal
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i, a aquest efecte,
EXPOSEN:
I. Que arran de les onades migratòries dels darrers anys i del fux important de
nouvinguts a la comarca del Solsonès, ja fa temps que s’ha fet necessària l’adopció de
polítques adreçaades a les persones nouvingudes. Així, des del Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, s’ha considerat la conveniència de disposar de
personal qualifcat per tal de donar atenció i fomentar la integració de la població
immigrant que s’estableix a la ciutat de Solsona.
II. Que amb la fnalitat de donar compliment a l’assenyalat en l’apartat anterior, el
Consell Comarcal del Solsonès disposa d’una tècnica en polítques migratòries, la qual
dedica una part de la seva jornada laboral a la prestació d’aquests serveis a
l’Ajuntament de Solsona, per dur a terme les tasques que tot seguit es detallen:
 Atenció de consultes relacionades amb el fet migratori dels diferents serveis i
també dels propis immigrants.
 Gestó dels informes d’adequació d’habitatge, arrelament i d’integració social.
 Organització de diferents actvitats: classes d’alfabettzació, cursos d’orientació
laboral, actvitats de sensibilització, etc.
 Sol·licitar i justfcar les subvencions que es tramitn pel funcionament del Pla de
Ciutadania i Immigració.
III. Que és d’interès del Consell Comarcal i de l’Ajuntament garantr el funcionament del
Pla de Ciutadania i de les Migracions, iniciat l’any 2005, per la qual cosa consideren
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oportú col·laborar en el seu fnançaament i sol·licitar una subvenció a la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, per a fer front, al cost d’aquest professional.
Per tot això, les parts
ACORDEN:
Primer. Aquest conveni té per fnalitat refectr els compromisos de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona pel fnançaament del Pla de
Ciutadania i de les Migracions.
El cost de la tècnica en polítques migratòries que realitza les tasques referenciades en la part
expositva, per al present exercici 2018, s’estableix en 35.538,18 euros, dels quals 26.681,00
euros estan fnançaats pel contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal dels Solsonès, i la resta anirà a càrrec al 50 % entre
l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, és a dir 4.428,59 euros cada
enttat.
Segon. La dedicació de la tècnica en polítques migratòries al Consell Comarcal i a
l’Ajuntament serà la que les parts estableixin de mutu acord.
Tercer. La vigència d’aquest conveni s’estableix per a l’exercici 2018 i es prorrogarà,
automàtcament, d’any en any, i fns a un màxim de tres anys més, llevat que hi hagi
denúncia d’alguna de les parts, amb un mes d’antelació. En qualsevol moment abans de la
fnalització d’aquest termini, les parts podran acordar la seva pròrroga per mutu acord, per
un període de fns a quatre anys més.
Durant les pròrrogues la quanttat a aportar per l’Ajuntament i el Consell Comarcal estarà en
funció de la subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de manera que
ambdues enttats locals assumiran per igual la part del cost del professional destnat al Pla de
Ciutadania i Immigració que no rest subvencionada.
I en prova de conformitat, una vegada llegit el conveni, les parts signen el present conveni.
Consell Comarcal del Solsonès
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