CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS i
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA PER AL FONS D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Solsona, 23 d’octubre de 2018
REUNITS:
D’una banda, la Sra. Sara Alarcón i Postils, presidenta del CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Dominics, 12,
Plaça del Consell Comarcal, de la ciutat de Solsona.
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.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat
d’obrar necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte,
MANIFESTEN:
Que des de l’any 2009 el Consell Comarcal del Solsonès col·labora amb el Fons
d’Emergència Social creat per l’Ajuntament de Solsona (Regidoria d’Acció Social), per
atendre les famílies de la ciutat més directament afectades per la crisi econòmica.
Que en els últims mesos han augmentat les famílies que es troben en situacions
extremes, les quals no poden cobrir algunes de les necessitats més bàsiques, com
l’alimentació, les despeses de l’habitatge i l’atenció als infants.
Que ambdues entitats creuen convenient la col·laboració per tal de pal·liar els efectes
més perniciosos de l’actual conjuntura econòmica sobre les famílies solsonines.
Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, per la qual
cosa,
ACORDEN:

Primer. Mitjançant aquest conveni el Consell Comarcal del Solsonès satisfà a
l’Ajuntament de Solsona la quantitat de 600 euros per al Fons d’Emergència Social per
atendre les famílies de la ciutat més directament afectades per la crisi econòmica.
Segon. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins al 31 de desembre de 2018.
I, perquè així consti les parts signen el present conveni.
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