CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I EL CENTRE
SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC, PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT DEL TANATORI
REUNITS
D’una banda, la senyora Judit Gisbert i Ester, alcaldessa i presidenta de l’AJUNTAMENT
DE SOLSONA, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell de la
ciutat de Solsona.
D’altra, la senyora Sara Alarcón i Postils, presidenta del CENTRE SANITARI DEL
SOLSONÈS, FPC, actuant en el seu nom i representació, amb domicili a la Plaça Antoni
Guitart, 1 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, aquest efecte,

MANIFESTEN
1. Que és voluntat de l’Ajuntament de Solsona i el Centre Sanitari del Solsonès,
FPC, la col·laboració conjunta en la prestació del servei de tanatori situat a la
planta soterrània de les dependències del Centre Sanitari del Solsonès i que
consta d’un vestíbul d’accés, un despatx o administració, una sala comuna,
serveis i altres tres sales amb cambra mortuòria cadascuna.
2. Que els subministraments de llum, aigua, gas-oil, etc., necessaris pel
funcionament del tanatori són pagats pel Centre Sanitari del Solsonès, així com
també el servei de neteja que es duu a terme a través d’una empresa
contractada per dita entitat a totes les seves dependències.
3. Que el present conveni pretén ser un document per mitjà del qual les parts
manifesten els seus compromisos de cooperació en l’activitat assenyalada en
l’apartat primer concretant les drets i obligacions a assumir per cadascuna.
4. Que l’Ajuntament de Solsona construït un nou tanatori que es preveu que entri
en funcionament a principis de maig de 2022.
En conseqüència i de conformitat amb el manifestat anteriorment, acorden
formalitzar aquest conveni de col·laboració, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES:

Primera. L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració i cooperació entre
l’Ajuntament de Solsona i el Centre Sanitari del Solsonès, FPC, en la prestació del
servei de tanatori situat a les dependències d’aquest últim.
Segona. El Centre Sanitari del Solsonès, FPC, organisme autònom del Consell
Comarcal del Solsonès, cedeix a l’Ajuntament de Solsona, que l’accepta, la gestió i
el funcionament del tanatori situat a la planta soterrània del Centre Sanitari del
Solsonès, FPC.
Tercera. L’ajuntament de Solsona contribuirà econòmicament, amb la quantitat de
3.610,29 euros, en les despeses ocasionades pels subministraments de llum, aigua,
gas-oil, etc., les que s’originin pel servei de neteja que es dugui a terme a les
dependències del tanatori, així com també en el pagament de la part que
correspongui de l’assegurança de responsabilitat civil del tanatori contractada a
l’efecte.
Quarta. Aquest conveni serà efectiu amb data a efectes retroactius a 1 de gener de
2022 i restarà vigent fins el dia 30 d’abril de 2022, data prevista de posada en
funcionament del nou tanatori municipal.
En el cas que el nou tanatori entri en funcionament més tard de la data de vigència
del present conveni, l’Ajuntament aportarà la quantitat addicional de 26,71 € per
cada dia que se sobrepassi la data prevista de 30 d’abril.
L’Ajuntament es compromet a notificar al Centre Sanitari amb un mínim de 10 dies
d’antelació la data en que deixarà lliures les instal·lacions que ocupa actualment el
tanatori al Centre Sanitari.
Cinquena. Les parts se sotmetran en totes aquelles qüestions litigioses que
sorgeixin respecte el compliment d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document.
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