CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FIRA DE SANT ISIDRE ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL SOLSONÈS I L’AJUNTAMENT DE SOLSONA

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,
Pl. 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.
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 el Consell organitza cada any a nivell comarcal, la Fira de Sant Isidre,
utilitzant com a marc general la ciutat de Solsona.

II.

Que l’Ajuntament està molt interessat en què aquesta activitat es
mantingui i vol col·laborar-hi.

III.

Que ambdues entitats creuen eficient aquesta col·laboració i volen reflectirho en aquest conveni.

Per tot això,

ACORDEN:
Primer. El Consell continuarà organitzant i desenvolupant les activitats i tasques
enumerades anteriorment, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Segon. L’Ajuntament aportarà al Consell la quantitat de set mil euros anuals
(7.000,00 euros/anuals), en concepte de suport econòmic a la Fira de Sant Isidre.
Tercer. La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2020.

Quart. Aquest conveni de col·laboració es revisarà a proposta de qualsevol de les
parts i es modificaran aquells punts que es considerin oportuns, amb l’acord previ
d’ambdues parts.

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