CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT DE SOLSONA I ÒMNIUM CULTURAL DEL SOLSONÈS
Solsona,
REUNITS
D’una banda, Judit Gisbert i Ester, alcaldessa de l’Ajuntament de Solsona, actuant en el seu
nom i representació, amb domicili al carrer del Castell, 20, de Solsona i amb CIF núm.
P2525700G.
I, de l’altra, M. Rosa Cases i Grau, presidenta de d’Òmnium Cultural del Solsonès, actuant
en el seu nom i representació, amb seu social al local núm. 20 del Casal de Cultura i
Joventut, passeig de Sant Antoni M. Claret, s/n, de Solsona i amb NIF G08310070.
EXPOSEN
I. Que Òmnium Cultural del Solsonès (en endavant, Òmnium) és una entitat sense ànim
de lucre que té com a principal objectiu el foment i la difusió de la cultura catalana a la
comarca del Solsonès.
II. Que, entres les activitats que Òmnium du a terme, des de l’any 2009, i amb motiu de la
diada de Sant Jordi, organitza els Premis Drac, guardons nacionals de literatura
catalana de poesia i relat curt, i guardons de curtmetratges amb l’objectiu d’estimular la
pràctica de l’escriptura catalana i donar suport a la cultura del nostre país.
III. Que és voluntat de l’Associació i de l’Ajuntament establir una línia de col·laboració que
ajudi a consolidar els Premis Drac i que defineixi les condicions amb què, en endavant,
es farà efectiva la col·laboració de l’Ajuntament en els mateixos.
Per tot això, les parts
DISPOSEN
Primer. L’Associació assumeix el compromís d’organitzar la convocatòria dels Premis Drac,
així com l’entrega dels guardons concedits.
Segon. L’Ajuntament de Solsona assumirà una despesa per valor de 1.600,00 € anuals en
conceptes varis que es derivin de l’organització dels Premis Drac.
Tercer. L’Ajuntament de Solsona cedirà gratuïtament l’ús del Teatre Comarcal de Solsona
per a l’entrega dels guardons, així com els dies necessaris per a la realització dels assaigs
corresponents. Els dies es concretaran en funció de la disponibilitat del teatre i del seu
personal.
Quart. El conveni que avui se signa tindrà una validesa de tres anys.
I, perquè així consti, les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte en la
data i lloc indicats a l’encapçalament.

