CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTECA

A Solsona, a la data de signatura electrònica

REUNITS:
D’una banda, el Sr. Josep Caelles i Subirana, president per delegació del CONSELL
COMARCAL DEL SOLSONÈS, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer
Dominics 12 de la ciutat de Solsona.
I de l’altra, la Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa i presidenta 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:
I)

El municipi de Solsona compta amb la Biblioteca Carles Morató, la qual rep el
suport de la Central de Biblioteques de Lleida i està integrada al Sistema de
Lectura Pública de Catalunya (SLPC).

II)

L'article 40 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
atribueix a les comarques la prestació del servei de lectura pública d'abast
supramunicipal, el recolzament als municipis en la realització dels serveis
bibliotecaris i la coordinació i promoció de la lectura pública a la comarca.

III)

L'esmentada normativa estableix que les comarques s'han de fer càrrec, entre
altres, del finançament de la part de les despeses d'instal·lació, manteniment i
personal que correspongui a la funció comarcal de les biblioteques centrals
comarcals i participar en la seva gestió.

IV)

El Consell Comarcal del Solsonès ha manifestat la naturalesa de la seva
col·laboració en el servei de la Biblioteca Carles Morató.

Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, per la qual cosa,

ACORDEN:
Primer. Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona en el servei que ofereix la Biblioteca Carles Morató.
Segon. D'acord amb l'assenyalat en l'acord anterior, el Consell Comarcal aporta el personal
que figura en l'annex al present document, per tal que col·labori en els serveis que ofereix la
Biblioteca Carles Morató.
Tercer. El Consell Comarcal del Solsonès comptarà amb la prèvia conformitat del personal
destinat al servei. Així mateix, prèvia signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament de Solsona
acordarà amb la persona que figura en l'annex l'horari, permisos i organització del treball.
Quart. La vigència d'aquest conveni s'estableix amb efectes retroactius al dia 20 de
setembre de 2021 i tindrà una durada de quatre anys. En qualsevol moment abans de la
finalització del termini assenyalat les parts signants podran acordar la seva pròrroga per un
període de fins a quatre anys més.
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document.
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