CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I EL CONSORCI CENTRE DE
CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA PER A PROMOURE LA
BIOECONOMIA A LA COMARCA DEL SOLSONÈS

Solsona, 13 de juliol de 2018

REUNITS
D’una part, Sara Alarcón i Postils, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, amb
domicili social al carrer Dominics, 12 de la ciutat de Solsona (CP 25280) en nom i
representació d’aquesta institució.
D’altra part, David Rodríguez González, alcalde de l’Ajuntament de Solsona, amb
domicili social a la ciutat de Solsona (CP 25280), c/ Castell 20 en nom i representació
d’aquesta institució.

I, de l'altra, el Sr. Antoni Trasobares i Rodríguez, director general del Consorci Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (d’ara endavant CTFC), amb domicili
social a la ciutat de Solsona (CP 25280), carretera de Sant Llorenç de Morunys, Km.2,
i CIF Q7550005H, en nom i representació d’aquesta institució, segons contracte de
data 1 de desembre de 2016 i d’acord amb allò establert al Reglament Orgànic i
Funcional del CTFC (BOPL núm. 52 de data 15 de març de 2017) .

Totes les parts, es reconeixen la capacitat jurídica suficient per a subscriure el present
document i

EXPOSEN

Primer.- El Consell Comarcal del Solsonès, com a entitat local amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia, té com a principal funció ser una eina al

servei del reequilibri territorial assegurant la prestació de serveis als municipis que per
les seves característiques no poden disposar-ne, tenint en compte les necessitats
municipals tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur
tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.
Dins de les competències del Consell Comarcal s’hi inclouen la prestació de serveis i
l’assistència i cooperació als municipis comprenent l’assistència tècnica, jurídica i
econòmica als municipis; la cooperació econòmica en la realització de les obres, els
serveis o les activitats dels municipis; garantir, subsidiàriament, la prestació dels
serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan
obligats a prestar-los; cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis
necessaris per al desenvolupament del territori; establir i coordinar, amb l'informe previ
dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit
supramunicipal.

El Consell Comarcal treballa en diversos àmbits temàtics (promoció econòmica, gestió
de residus, assistència a les persones, esports i joventut, etc.), per tal d’assegurar un
creixement harmònic del territori que impliqui un respecte pel medi natural, donada la
particularitat de la comarca com a territori eminentment agrícola i forestal amb un
potencial natural, turístic, paisatgístic molt rellevant.
Segon.- L’Ajuntament de Solsona treballa intensament des de l’any 2013 en el
desenvolupament local, social i econòmic, del municipi i, en aquest àmbit, té com a
objectiu afavorir la reactivació de l’economia i la dinamització social, de manera que
mitjançant els recursos endògens existents al territori i la cooperació d’agents tant
públics com privats fomenti, impulsi i diversifiqui l’activitat econòmica, creant ocupació i
riquesa, tot millorant la qualitat de vida i benestar de la població, a través principalment
de la millora de l’ocupació i el suport al creixement empresarial.
L’Ajuntament de Solsona, a través d’un pla participat amb la ciutadania té una
estratègia pròpia de promoció econòmica que desenvolupa conjuntament amb altres
actors territorials i articula a través de l’agència de desenvolupament local de Solsona i

Cardona. L’Ajuntament de Solsona lidera i és l’entitat de referència al territori en
matèria de desenvolupament local i coopera amb aquelles entitats (tant públiques com
privades) que poden contribuir a aquest objectiu al territori per tal de trobar sinèrgies i
alhora evitar duplicitats i disfuncions.
L’aprofitament dels recursos naturals del territori i la bioeconomia són contemplats com
a recursos endògens que poden contribuir al mencionat projecte municipal de
desenvolupament local.
Tercer.- El CTFC és un centre de recerca, transferència de tecnologia i formació en
els àmbits del sector agroforestal, medi ambiental i de desenvolupament rural, que té
com a missió contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector agroforestal, al
desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural.
El CTFC treballa amb la voluntat d’aconseguir ser el centre de referència en matèria
forestal, al servei de les administracions i del sector, públic i privat, amb l’objectiu
d’aglutinar i liderar la recerca, la transferència i la innovació en aquestes temàtiques, i
poder contribuir a una millor gestió dels boscos des de tots els punts de vista,
ambiental, social i econòmic que, alhora, garanteixi la permanència de les persones
que hi viuen i la seva important contribució al reequilibri territorial i a la conservació
dels valors naturals i la biodiversitat del nostre territori.

El CTFC treballa en projectes de referència a la mediterrània en matèria agroforestal i
de desenvolupament rural liderant la recerca aplicada, la transferència de tecnologia i
de coneixement i la innovació al servei tant de les administracions públiques (treballant
projectes relacionats amb governança, plans estratègics i plans d’acció local, etc.) com
també iniciatives orientades al foment del sector privat (oferint a través de la seva spin
off –FBS- una cartera de productes i serveis principalment en l’àmbit de la
tubericultura, la construcció i rehabilitació amb fusta, la valorització de subproductes
agroforestals per a nous usos bioenergètics i/o adobs, etc.).

Quart.- Que Catalunya és un país de “boscos” i que aquests són una gran
“infraestructura de país”, representant un 63% (dos milions d’hectàrees) del total del
territori català (per sobre de la mitjana UE que es situa entorn el 45%).
Cinquè.- Que el Solsonès amb una extensió de 998,7 Km2, presenta el 73% de la
superfície catalogada com a terreny forestal i quasi el 63% d’aquesta, és arbrada. De
tota aquesta extensió forestal, el 90,4% de la comarca és de titularitat privada (la
mitjana catalana es situa entorn el 75%).

Les principals espècies arbrades a la

comarca són el pi roig, la pinassa, el pi negre, alzines i roures.
Sisè.- Que la bioeconomia forestal comprèn la producció de recursos biològics
renovables i la conversió d’aquests recursos en productes d’alt valor afegit i està
basada en la gestió sostenible del medi forestal/natural i la conservació de la
biodiversitat. La bioeconomia és una oportunitat per promoure la innovació i la
competitivitat al llarg de les cadenes de valor en els sectors industrials i les seves
empreses afins, per reduir la dependència dels combustibles fóssils, per mitigar el
canvi climàtic, per impulsar el desenvolupament econòmic i la inclusivitat social de les
zones rurals i per promoure la conservació i la millora de la biodiversitat.
Setè.- Que en aquest context, les tres institucions consideren que és necessari unir
esforços per impulsar i promoure la bioeconomia i les cadenes de valor vinculades als
bens i serveis proporcionats pel medi natural al Solsonès.

Per tot això, les parts subscriuen el present conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera.- L’objecte del conveni és definir i regular un marc de treball i de cooperació
entre el Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i el Consorci Centre
de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya per promoure l’ús eficient dels recursos
naturals a la comarca del Solsonès, a través de la bioeconomia.

Segona.- Aquesta col·laboració es podrà dur a terme en els àmbits següents:

a) Fomentar la gestió forestal i (agroforestal) mitjançant plans de gestió
sostenibles, per promoure l’aprofitament de diversos bens i serveis i les seves
cadenes de valor, per exemple l’establiment de projectes de bioenergia en
base a la biomassa dels boscos locals (circuits tancats; producte local, llocs de
treball locals, millora en la petjada de carboni), la producció i utilització de nous
productes fusters de major valor afegit, producció/valorització de tòfones,
frondoses nobles, etc.,
b) Dinamitzar els valors intrínsecs dels boscos i en particular en les seves
dimensions d’ús social i públic: us recreatiu, altres usuaris del bosc
c) Promoure iniciatives per la conservació i millora de la biodiversitat
d) Fomentar nous usos de la biomassa forestal i agrícola
e) Accions per impulsar el desenvolupament econòmic i social de la comarca
f) Assessorament als ens locals, d’acord amb les seves particularitats, de la
possibilitat d’aprofitament de recursos naturals i gestió forestal sostenible.
g) Assessorament als ens, associacions, empreses i propietaris forestals de la
comarca per a la conservació i valorització dels recursos forestals, naturals i
patrimonials.
h) Accions de desenvolupament, transferència i participació en projectes
d’innovació tecnològica per a la comercialització de productes forestals i la
dinamització en tota la cadena de valor.
i)

Impulsar la construcció amb fusta local i l’aprofitament i ús de la fusta en
productes

de

major

valor

afegit,

promovent

projectes

locals

demostratius/exemplificants.
j)

Foment, promoció i educació ambiental .

k) Activitats de desenvolupament en l’àmbit agroforestal i mediambiental (incloent
el concepte de productes de proximitat: plantes aromàtiques i medicinals,
bolets, tòfones, ...).
l)

Promoure accions que afavoreixin la competitivitat empresarial ja sigui a través
de fons estructurals locals, nacionals o internacionals.

m) Promoure el treball en xarxa i en coworking entre tècnics de les tres institucions
per fomentar i dinamitzar projectes col·laboratius.
n) Aquelles altres que es determinin per la Comissió de Seguiment per tal d’assolir
els objectius del conveni
Tercera.- S’estableix una Comissió de Seguiment del conveni formada per dos
representants de cada entitat, que establirà els seus mecanismes de funcionament i es
reunirà un mínim de dues vegades l’any.
1.- Les competències d’aquesta Comissió de Seguiment seran les següents:
a) Proposar les actuacions a realitzar d’acord amb l’objecte d’aquest conveni,
l’entitat responsable de la seva execució i, si s’escau, el grau d’aportació de
cada entitat en les despeses que puguin ocasionar.
b) Fer-ne el seguiment i avaluació de les actuacions realitzades.
c) Buscar la col·laboració amb els ens locals i altres entitats sense ànim de lucre
del territori que consideri idònies per portar a terme actuacions relacionades
amb l’objecte d’aquest conveni.
Quarta.- La Comissió de Seguiment, regulada en la clàusula tercera d’aquest conveni,
dissenyarà la proposta d’actuacions a realitzar per tal d’assolir els objectius previstos
en el mateix conveni. La col·laboració per a l’execució d’aquestes actuacions es
desenvoluparà mitjançant la signatura de convenis específics entre les tres entitats.
Cinquena- La vigència del present Conveni s'estendrà des de la signatura del mateix i
fins al 31 de desembre de 2019. Podrà prorrogar-se per períodes d’un any amb l’acord
exprés de la totalitat de les parts.
Sisena.- Aquest conveni s’extingirà, per mutu acord de les parts, formalitzada per
escrit, i per impossibilitat manifesta de complir la seva causa, sempre que sigui aliena
a les parts.

La finalització i extinció del present conveni, no perjudicarà la dels convenis específics
que estiguin en vigor, que hauran de complir-se en els seus propis termes o termini
acordats.

Les parts podran modificar el present document per mutu acord, per escrit i concretar
el contingut de les seves clàusules en els convenis específics que se’n derivin.

Setena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, les qüestions litigioses
que puguin sorgir durant la seva vigència es sotmetran al coneixement de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, es signa el present conveni en el lloc i data assenyalat a
l’encapçalament.
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