CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I L’AJUNTAMENT
DE SOLSONA PER AL CORRECTE MANTENIMENT DE L’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL
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 l’Arxiu Històric Comarcal es troba ubicat a la planta superior de l’edifci
del Consell Comarcal del Solsonès.
II. Que el Consell Comarcal del Solsonès es fa càrrec de les despeses de
manteniment, neteja i subministrament (aigua, llum, calefacció, telèfon...) de
l’Arxiu Històric Comarcal.
III. Que el director de l’Arxiu Històric Comarcal, és un funcionari de la Generalitat
de Catalunya i que l’Arxiu Històric Comarcal disposa de personal contractat pel
Consell Comarcal del Solsonès, que presta servei a l’esmentat arxiu.
IV. Que és d’interès per al Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Solsona, cooperar conjuntament per tal d’incentvar el servei que realitza
l’Arxiu Històric Comarcal.
V. Que els habitants de la ciutat de Solsona i de la comarca fan nombroses
consultes a l’Arxiu Històric Comarcal.
VI. Que l’Arxiu Històric Comarcal és una important font d’informació històrica,
tant pel que fa de la ciutat de Solsona com de la comarca.
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VII. Que des de l’any 2008 el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de
Solsona, col·laboren conjuntament per al correcte manteniment de l’arxiu.
Per tot això, les parts
ACORDEN:
Primer. El Consell Comarcal del Solsonès contnuarà fent-se càrrec de les despeses
assenyalades a la part expositva.
Segon. L’Ajuntament de Solsona aportarà la quanttat de 15.000,00 €, necessaris per al
correcte manteniment de l’Arxiu Històric Comarcal.
Tercer. Aquest conveni es fxa 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 més 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 quatre anys més.
I en prova de conformitat, una vegada llegit el conveni, es frma al lloc i data indicats a
l’encapçalament, per duplicat i a un sol efecte.
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