CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS,
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
A Solsona, a la data de signatura electrònica

REUNITS:
D’una banda, Ferran Ginestà i Vila, president del PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS (en
endavant el Patronat), actuant en el seu nom i representació, amb domicili a Solsona, al carrer
Dominics, 12, plaça del Consell Comarcal i NIF núm. G25246075.
D’una altra, l’Ima. Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa de l’AJUNTAMENT DE SOLSONA (en
endavant l’Ajuntament) actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer del
Castell, 20 i amb NIF núm. P-2525700-G.
De l’altra, la 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, plaça
del Consell Comarcal i NIF P7500009A.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capitat legal
necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte,

EXPOSEN:
I)
II)
III)
IV)

Que el Patronat, mitjançant l’Oficina de Turisme del Solsonès, ofereix un
important servei d’informació i promoció turística de la comarca del Solsonès.
Que l’Ajuntament ofereix també aquest servei a la ciutat de Solsona, el qual amb
anterioritat prestava mitjançant una oficina de turisme pròpia.
Que el sector turístic disposa de grans potencialitats, tant en el municipi de
Solsona com en el conjunt de la comarca del Solsonès, per la qual cosa convé
apostar per una millora i optimització dels recursos destinats en aquest sector.
Que és voluntat del Patronat i de l’Ajuntament, de concentrar en un espai comú
els serveis de caire turístic que ofereixen ambdues parts, per a una millor
optimització dels mitjans humans i materials i un estalvi de recursos.

Per tot això, les parts,

ACORDEN:
Primer. Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Patronat de Turisme del
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, per tal de concentrar en un espai comú els serveis turístics
que ambdues entitats duen a terme, sense però que això impliqui d’entrada la unificació
d’aquests, ja que cadascuna realitza les seves tasques de manera autònoma.
Aquest espai és el situat a la seu de l’edifici de l’Hospital de Llobera – baixos del Consell
Comarcal del Solsonès, entrada per la ctra. de Bassella, núm. 1 de Solsona.
Segon. Aquesta oficina de turisme es regeix pel disposat en el Decret 66/2014, de 13 de maig,
de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC número
6624 de 16 de maig de 2014. Si bé però, en el supòsit de modificació o derogació de dita
normativa, caldrà estar a la que resulti vigent en cada moment.
Tercer. L’horari d’atenció al públic de l’Oficina de Turisme es concretarà a part, de mutu acord
entre les dues parts, adaptant-lo a les necessitats reals del servei.
Durant l’horari d’atenció al públic assenyalat el servei haurà de restar cobert per donar
informació de la ciutat de Solsona, de la resta de la comarca del Solsonès, així com qualsevol
altra que es sol·liciti a l’Oficina de Turisme.
Cinquè. El servei serà cobert íntegrament pel Patronat de Turisme del Solsonès i, com a
contraprestació per la dedicació en personal que hi destinava amb anterioritat l’Ajuntament de
Solsona, aquest realitzarà una aportació pel 2021 de 14.571,70 € al Patronat que es farà
efectiva a la signatura del conveni.
Sisè. D’altra banda, pel manteniment d’aquesta oficina, l’Ajuntament de Solsona abonarà en
concepte de despeses de llum, telèfon, calefacció, aigua, neteja, material d’oficina, correus,
missatgeria i qualsevol altra que es pugui originar, la quantitat de 250 €/mes, que es farà
efectiva al Consell Comarcal del Solsonès a també a la signatura del conveni.
Setè. L’Ajuntament de Solsona, per la seva banda, aportarà un ordinador i altre mobiliari
complementari necessari per al desenvolupament del servei, si correspon. Addicionalment
realitzarà 2 dies a l’any d’atenció al públic, amb personal propi, per tal de cobrir els dies que el
personal del Patronat de Turisme del Solsonès participi en accions de promoció o formatives.
En aquest cas caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament de Solsona amb un mínim de 15 dies
d’antelació, sempre que sigui possible i no sigui per causa sobrevinguda.
Així mateix, l’Ajuntament de Solsona, cobrirà també els dies festius en motiu de la Festa Major
de Solsona (8, 9 i 10 de setembre), donat que l’oficina de turisme esdevé punt d’informació de
dita Festa Major i es modifiquen els horaris a conveniència.

Vuitè. Es programaran reunions periòdiques de seguiment del servei i hi haurà disponible un
espai a l’Oficina de Turisme per aquestes reunions.
S’establirà l’estratègia i procediments de funcionament, en relació al servei d’atenció al públic,
de forma conjunta entre les dues institucions.
Novè. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins a 31 de desembre de 2021 i és voluntat de
les dues parts concretar un nou conveni pels propers 4 anys, prorrogables per 4 més, per tal
que es pugui signar a inicis del 2022.
Desè. En cas que es plantegin dubtes en la interpretació de les clàusules del conveni, en
primera instància s’intentaran resoldre en via administrativa. En cas que persisteixin, s’hauran
de tractar davant dels tribunals de justícia pertinents.
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