CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLIUS I L'AJUNTAMENT DE SOLSONA
PER L'ENLLUMENAT DEL CASTELLVELL
Olius, 26 de setembre de 2019
REUNITS
D'una banda, Antoni Márquez i Macarro, alcalde i en representació de l'Ajuntament d'Olius, amb
CIF núm. P2518900B.
I de l'altra banda, David Rodríguez i González, alcalde i en representació de l'Ajuntament de
Solsona, amb CIF núm. P2525700G.
ACTUEN
El primer, en nom i representació de l'Ajuntament d'Olius, facultat per a aquest acte per acord de
Ple del dia 5 d’agost de 2019.
El segon, en nom i representació de l'Ajuntament de Solsona, facultat per a aquest acte per acord
de la Junta de Govern Local del dia 16 de setembre de 2019.
MANIFESTEN

I.

Que al terme municipal d'Olius s'hi troba el recinte del Castellvell, edificació del segle X, i
que és visible des de bona part del municipi de Solsona, de manera que ha esdevingut un dels
símbols d'aquesta ciutat i un punt de referència per a tots els solsonins.

II.

Que, en data 10 de maig de 1999, ambdós ajuntaments van subscriure un conveni de
col·laboració per a la instal·lació i posterior manteniment de la il·luminació de tres façanes del
Castellvell.

III.

Que, d’acord amb el conveni, l’Ajuntament d’Olius assumia les despeses corresponents a la
instal·lació de l’enllumenat i al manteniment ordinari del mateix, mentre que l’Ajuntament de
Solsona es feia càrrec del consum elèctric que comportés aquesta instal·lació.

IV.

Que el conveni esmentat establia el calendari, els horaris i els tres tipus d’il·luminació
possibles.

V.

Que, vint anys després de la instal·lació, i tot i els treballs de manteniment i les reparacions
que s’hi han anat efectuant periòdicament, l’estat de la mateixa no és avui òptim, motiu pel qual
se’n considera convenient la renovació.

VI.

Que, mentre no es disposi dels recursos necessaris per emprendre una inversió d’aquesta
envergadura, es fa precisa la renovació, almenys, de certs focus.

VII. Que, atès que l’Ajuntament d’Olius disposa de varies lluminàries (focus) que, en aquests
moments no tenen una utilitat concreta, s’ha considerat oportú aprofitar-los i col·locar-los al
sistema d’enllumenat objecte d’aquest conveni, la qual cosa ha comportat una inversió de
1.583,95 €.
Per això les parts signen un conveni de col·laboració en base als següents
ACORDS
1. La despesa per la instal·lació d’una lluminària i revisió de la resta de l’equipament instal·lat,
serà assumida per ambdós ajuntaments a parts iguales, sent l’Ajuntament d’Olius qui contracti
els treballs necessaris per a la seva instal·lació.
2. L’Ajuntament de Solsona abonarà a l’Ajuntament d’Olius la quantitat corresponent a la meitat
de la despesa efectuada, és a dir 791,97 €.
3. Una vegada instal·lats els nous focus i posats en funcionament, i tal i com ja es va acordar al
conveni de 10 de maig de 1999, l’Ajuntament d’Olius es farà càrrec de les despeses de
manteniment i l’Ajuntament de Solsona de les despeses de consum.
4. Pel que fa al calendari i als horaris de funcionament, seran els mateixos que ja es van preveure
al conveni més amunt esmentat i que es transcriuen a continuació:
“L'Ajuntament d'Olius i l'Ajuntament de Solsona convenen els diferents tipus d'il·luminació
en funció del dia en què ha d'estar il·luminat el Castellvell. L'horari d'il·luminació a l'estiu i
hivern serà de 3 hores (de 21 a 24 h i de 19 a 22 h, respectivament):
- Del dia 1 d'octubre al 30 d'abril, s'il·luminarà les nits de dissabte i de diumenge, amb
una potència total de 6.300 W (il·luminació tipus 2, segons la classificació del projecte de
Ramon Padullés i Rossell).
- Entre els dies 1 de maig i 30 de setembre, s'il·luminarà cada dia, del tipus 2 les nits de
dissabte i diumenge, i del tipus 1 la resta de dies (3.000 W).
- Els dies excepcionals s'il·luminarà amb el tipus 3 (13.300 W).
Als efectes del que preveu l'acord anterior, es consideraran dies excepcionals els
següents:
- del 7 a l'11 de setembre
- del 23 de desembre al 7 de gener
- Setmana Santa
- els tres dies de la Fira de Sant Isidre
- el primer diumenge de maig (Festa Major del Castellvell)
- el dia 3 d'agost (Sant Esteve)
- el dia 6 d'agost (Sant Salvador)
- el dia 1 d’octubre
- tots els dies del Carnaval de Solsona.”

5. En tot allò que no estigui previst al conveni que avui se signa, continuaran sent vigents els
acords del conveni de 10 de maig de 1999.
El present conveni regirà des del mateix dia de la seva signatura, i es donarà per finalitzat quan
qualsevol de les parts el denunciï amb dos mesos d'antelació.
I perquè així consti i en prova de conformitat amb el que anteriorment s'ha exposat, ambdues
parts signen el present conveni de col·laboració, per duplicat, en el lloc i la data al principi
indicats.
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