CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SOLSONA I LA
FUNDACIÓ VOLEM FEINA PER LA CONTRACTACIÓ DELS AGENTS CÍVICS QUE
REGULEN L'ACCÉS ALS CENTRES ESCOLARS

Solsona, 19 de febrer de 2021
REUNITS
D’una banda, David Rodríguez i González, alcalde de l’Ajuntament de Solsona, actuant
en el seu nom i representació, amb domicili al carrer del Castell, 20 de la ciutat de
Solsona i amb CIF núm. P2525700G.
I, de l’altra, Rossend Mujal i Alsina, president de la Fundació Volem Feina, actuant en el
seu nom i representació, amb seu social a l’avinguda de Sant Jordi, 23, de Solsona i amb
CIF núm. G25468711.
EXPOSEN
I.

Que, l’any 2014 l’Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament) i La
Fundació Volem Feina (en endavant, la Fundació) van signar un conveni pel qual
s’acordava la creació de la figura de l’agent cívic que havia de col·laborar en les
entrades i sortides de les escoles de primària de la ciutat.

II.

Que, en virtut del conveni esmentat i de les pròrrogues del mateix, la Fundació
assumia el compromís de contractar tres persones que, una vegada feta la
formació corresponent, puguin dur a terme la tasca esmentada.

III.

Que, transcorregudes les pròrrogues del darrer conveni, cal signar un nou conveni
de col·laboració, que es regirà pels acords que figuren a continuació.

Per tot això, les parts
ACORDEN
1. La Fundació contractarà una persona per escola per dur a terme la regulació del
trànsit a les entrades i sortides de l’Escola Arrels Primària i de l’Escola El Vinyet i
per col·laborar en les entrades i sortides de l’Escola Setelsis.
2. Les persones contractades exerciran la tasca d’agent cívic amb torns rotatius i el
seu horari vindrà determinat pels horaris dels centres escolars respectius. De la
mateixa manera, el calendari també vindrà determinat pel calendari escolar.

3. La formació necessària (tant teòrica com pràctica) per dur a terme la tasca objecte
d’aquest conveni serà oferta als tres agents de manera gratuïta per la Policia
Local i serà obligatòria per als agents.
4. Per al desenvolupament de la tasca encomanada, els agents duran posades les
armilles reflectants que l’Ajuntament els facilitarà.
5. Els agents duran a terme la tasca amb educació i cordialitat, alhora que hauran de
procurar fer-se respectar, de tal manera que les seves indicacions siguin ateses
pels ciutadans.
6. En el supòsit que, durant la vigència d’aquest conveni, es constatés que algun o
alguns dels agents no actués amb la diligència precisa per a l’exercici de la seva
funció, l’Ajuntament podrà exigir a la Fundació la seva substitució per la persona o
persones que, de manera conjunta, s’acordi.
7. Per poder fer front a les despeses generades per la contractació dels agents,
l’Ajuntament subvencionarà la Fundació amb una aportació de 11.000,00 € (onze
mil euros) per cada any.
8. D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
s’haurà d’acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública, aportant,
abans del 31 de gener de l’any següent, el compte justificatiu de l’exercici anterior
on consti:
- execució de l’actuació
- cost total de l’actuació (còpia de les factures/nòmines i altres documents de valor
probatori equivalent)
- finançament de l’actuació (recursos propis i altres ajuts)
- full de dades bancàries.
9. L’incompliment d’aquests requisits porta implícita la renúncia a l’ajut i es procedirà
d’ofici a la seva revocació.
10. L’aportació de l’Ajuntament prevista a l’acord 7è es farà efectiva abans del 31 de
març de l’any següent (sempre i quan la Fundació hagi aportat la documentació
justificativa relacionada a l’acord 8è).
11. Una vegada finalitzat el curs escolar, al mes de juliol, la Fundació podrà sol·licitar
una bestreta del 50% de l’aportació de l’Ajuntament per fer front a les despeses
ocasionades durant el primer semestre de l’any.
12. En el cas que l’import de la subvenció excedeixi el cost de la despesa real,
l’aportació es veurà reduïda en la quantitat no justificada.
13. El conveni que avui ses signa és per a les anualitats 2020, 2021 i 2022.
Transcorregut aquest termini, el conveni es podrà renovar per acord exprés
d’ambdues parts.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni al lloc i data indicats a l’encapçalament.
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