Logo CCS

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I
EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

REUNITS
D’una banda, David Rodríguez i González, alcalde de l’Ajuntament de Solsona,
amb NIF P252700G i amb domicili al carrer del Castell, núm. 20.
I, de l’altra, Sara Alarcón i Postils, presidenta del Consell Comarcal del
Solsonès, amb NIF P7500009A i amb domicili al carrer dels Dominics, núm. 14.
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.
II.

III.

IV.

Que l’Ajuntament de Solsona gestiona la ràdio municipal
anomenada Solsona FM.
Que la ràdio municipal funciona des de l’any 2005 i, en absència de
ràdio d’abast comarcal, és l’únic mitjà de comunicació públic que hi
ha al Solsonès, amb voluntat de fer-se ressò de les informacions
locals però també comarcals.
Que el Consell Comarcal del Solsonès és conscient de la funció
pública comarcal que exerceix Solsona FM i té voluntat de regular
les col·laboracions a través d’aquest conveni.
Que ambdues parts creuen eficient aquesta col·laboració i volen
reflectir-ho en aquest conveni.

I per tot això,

ACORDEN
Primer. Emetre a Solsona FM ‘Solsonès 15’, un programa amb marcat accent
cultural que doni a conèixer els costums i el patrimoni dels 15 municipis del
Solsonès i amb un programa 0 que doni una visió de conjunt de la comarca.
Donar a conèixer cada racó de la comarca als seus habitants i potenciar
experiències de proximitat amb la cultura com a eix central són els principals
objectius d’aquest programa.
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Segon. L’Ajuntament de Solsona aportarà al programa les instal·lacions de la
ràdio municipal per poder-lo dur a terme. El Consell Comarcal hi col·laborarà
econòmicament per afrontar els costos derivats de la producció del programa,
que ascendeixen a un total de 1.120 euros més IVA.
Tercer. Solsona FM, per la seva banda, emetrà gratuïtament les campanyes
publicitàries del Consell Comarcal del Solsonès i reforçarà la difusió de les
informacions del Consell Comarcal realitzades via xarxes socials.
Quart. Aquesta col·laboració no dona dret al Consell Comarcal a intervenir en
els aspectes que facin referència a la programació d’aquest mitjà.
Cinquè. El present conveni és vigent per a l’exercici 2020, amb la possibilitat
de prorrogar-lo any per any.
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