CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I L’ESCOLA EL VINYET PEL PROJECTE “LA FIGURA
DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL A L’ESCOLA EL VINYET (CURS 19-20)

Solsona, 25 de novembre de 2019

REUNITS
D’una part, David Rodríguez i González, alcalde i president de l’Ajuntament de Solsona, actuant
en el seu nom i representació, amb domicili al carrer del Castell, 20 de Solsona.
De l‘altra, Anna Tarrés i Espunyes, directora de l’Escola El Vinyet, actuant en el seu nom i
representació, amb domicili al carrer del Pedraforca, 10 de Solsona.
Ambdues parts, en la qualitat en què cadascuna hi intervé, es reconeixen recíprocament la
capacitat legal per obligar-se i atorgar aquest conveni, i a aquest efecte:

EXPOSEN

1. L’Escola El Vinyet (en endavant, l’Escola) du a terme “La figura del terapeuta ocupacional
a l’Escola El Vinyet”, durant el curs 2019-2020, projecte que pretén conèixer i comprendre
les necessitats dels infants, a fi de millorar-ne l’aprenentatge escolar a través de la
metacognició i la neurociència.
2. El pressupost total d’aquest projecte per al curs 2019 – 2020 és de 5.850,00 €
3. L’Ajuntament de Solsona (en endavant, l’Ajuntament) valora de manera molt positiva el
projecte esmentat i vol col·laborar amb l’Escola per aconseguir el finançament necessari
per poder dur-lo a terme.

4. D’acord amb el que s’exposa al punt anterior, l’Ajuntament ha tramitat un ajut davant la
Diputació de Lleida, havent estat concedida una subvenció de 4.100,00 €.

Per tot això, les parts

DISPOSEN

Primer. Aquest conveni té per finalitat reflectir els compromisos de col·laboració entre i
l’Ajuntament de Solsona i l’Escola El Vinyet per al projecte “La figura del terapeuta ocupacional a
l’Escola El Vinyet”.
Segon. L’Ajuntament es farà càrrec de les factures emeses pel terapeuta que realitzi el projecte.
La facturació es farà (mensualment/trimestralment) a nom de l’Ajuntament, qui l’abonarà de la
forma legalment establerta.
Tercer. Una vegada s’hagi executat el projecte en la seva totalitat, l’Escola abonarà a l’Ajuntament
la part del cost que no hagi estat coberta amb la subvenció de la Diputació de Lleida.
Quart. L’Ajuntament expedirà a l’Escola el rebut corresponent que acrediti el pagament detallat a
l’acord anterior.
Cinquè. La vigència d'aquest conveni s'estableix per al curs 2019-2020. En el cas que en cursos
posteriors es vulgui continuar amb el projecte, les parts podran signar un nou conveni.

I, perquè així consti, les parts signen el present conveni.
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