CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS,
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I L’ASSOCIACIÓ L’AFRAU DE SERVEIS EDUCATIUS,
CULTURALS I DE LLEURE
REUNITS:
D’una banda, Sara Alarcón i Postils, presidenta del CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
(en endavant, el Consell), actuant en el seu nom i representació, amb domicili al núm.
14 del carrer dels Dominics, de Solsona.
D’altra banda, 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
Castell, 20 de la ciutat de Solsona.
I, d’una altra, Ramon Montraveta i Cabó, en representació de l’ASSOCIACIÓ L’AFRAU DE
SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I DE LLEURE, (en endavant, l’Associació L’Afrau), amb
CIF núm. G‐25647595 i amb seu al carrer Josep Ma. de Segarra, núm. 3, baixos, 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.

Que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són un recurs educatiu per a
aquells alumnes que, per diferents motius, no s’adapten al sistema educatiu
ordinari.

II. Que l’objectiu principal de les UEC és el de preparar i formar persones per tal que, o
bé puguin incorporar‐se aviat al món laboral, o bé puguin iniciar un cicle formatiu.
III. Que l’Associació l’Afrau gestiona la UEC l’Afrau, unitat que acull nois i noies de l’IES
Francesc Ribalta i de l’Escola Arrels II.
IV. Que fins al mes d’agost de 2021 la UEC l’Afrau està utilitzant un espai llogat al carrer
Josep Ma. de Segarra, núm. 3, baixos de Solsona, i pel qual satisfà un lloguer de
408,00 € mensuals.
V. Que el Consell i l’Ajuntament reconeixen la importància de la tasca que les UEC en
general, i la UEC L’Afrau en particular, duen a terme en l’àmbit educatiu.

VI. Que és voluntat del Consell i de l’Ajuntament col·laborar amb l’Associació L’Afrau a
fer front a les despeses de lloguer més amunt detallades.
Per tot això, les parts

ACORDEN
Primer. Aquest conveni té per finalitat reflectir els compromisos de cooperació entre el
Consell i l’Ajuntament, d’una banda, i l’Associació l’Afrau, de l’altra, per al pagament del
lloguer de les instal·lacions al carrer Josep Ma. de Segarra de Solsona.
Segon. El Consell i l’Ajuntament faran una aportació màxima a favor de l’Associació
L’Afrau, de 2.800,00 € cadascun, per fer front a les despeses de lloguer de les
instal·lacions objecte d’aquest conveni.
Tercer. Per fer efectius els imports respectius corresponents, i d’acord amb la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’Afrau haurà d’acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció pública, aportant abans del 15 de desembre de
2022, el compte justificatiu on consti:
- memòria justificativa de l’actuació
- cost total de l’actuació (còpia de les factures i altres documents de valor
probatori equivalent de l’anualitat 2022)
- comprovants bancaris de pagament
- finançament de l’actuació (recursos propis i altres ajuts)
- full de dades bancàries
Quart. Aquest conveni té una vigència fins el 31 de desembre de 2022.

I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document.
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