ADDENDA Conveni de col·laboració per l’execució del projecte estratègic producte d’aquí, compromís amb les
persones, el territori i la qualitat en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (operació
19.03.01)
_______________________________________________________________________________________________

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL

PROJECTE ESTRATÈGIC PRODUCTE D’AQUÍ, COMPROMÍS AMB LES
PERSONES, EL TERRITORI I LA QUALITAT EN EL MARC DEL PROGRAMA
DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020. (OPERACIÓ
19.03.01)

Solsona, en la data de la signatura
R E U N I T S:
D’una part, El Sr. Francesc Lluch Majoral, amb DNI 40865061H, President del Consorci
per al Desenvolupament de la Catalunya Central, amb NIF G25674144, amb seu al
passeig Jaume Balmes, 3 de Cervera, telèfon 973531300 i correu electrònic
info@lcc.cat , actuant en el seu nom i representació. Actuant com a GAL Coordinador.
I de les altres parts,
La Sra. Sara Alarcon i Postils, amb DNI78152009X, Presidenta del Consell Comarcal
del Solsonès, amb NIF P7500009A amb seu al carrer Dominics, 12 de Solsona, telèfon
973482003 i correu electrònic presidenta@elsolsones.cat , actuant en el seu nom i
representació. Actuant com a ens col·laborador.
El Sr. David Rodríguez i González, amb DNI 41082464W Alcalde de Solsona, amb NIF
P2525700G, amb seu al carrer Castell, 20 de Solsona, telèfon 973480050 i correu
electrònic ajuntament@ajsolsona.cat , actuant en el seu nom i representació. Actuant
com a ens col·laborador.
El Sr. Ferran Estruch i Torrents, amb DNI 777449974Y, Alcalde de Cardona, amb NIF
P0804600E, amb seu a la Plaça de la Fira, 1 de Cardona , telèfon 93691000 i correu
electrònic alcaldia@cardona.cat , actuant en el seu nom i representació. Actuant com a
ens col·laborador.
El Sr. Ferran Ginestà i Vila, amb DNI 34740117C, president del Patronat de Turisme del
Solsonès, amb NIF G25246075, amb seu a Carrer Dominics 12 de Solsona, telèfon
973482003 i correu electrònic ferran.ginesta@elsolsones.cat, actuant en el seu nom i
representació. Actuant com a ens col·laborador.
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda i,

EXPOSEN:
I.- Durant els mesos de novembre i desembre de 2019 es va signar el conveni per regular
la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del projecte “Producte
d’aquí, compromís amb les persones, el territori i la qualitat”,
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II.- Atès l’estat d’alarma-COVID19 des del mes de març fins al juny (Reial Decret llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
social i econòmic per fer front al COVID-19,) no s’han pogut realitzar les activitats
previstes, en concret no s’han pogut realitzar les gravacions audiovisuals i
fotografies dels productors i tampoc s’han pogut realitzar les accions presencials
en fires, mercats i comerços.
Analitzades les accions del projecte, els agents territorials implicats en el projecte van
demanar poder realitzar alguna actuació de posicionament del territori per captar
visitants i potenciar la producció local, els atractius turístics, la restauració, el comerç,
que conformen el territori.
III.- Des del consorci en coordinació amb l’Agència de desenvolupament local de
Solsona i Cardona van decidir redefinir les accions per tal realitzar la campanya de
promoció integral del territori i les persones que hi treballen, ja que han d’anar
interrelacionats amb la finalitat de tenir una estratègia conjunta per superar la fase post
confinament.
IV.- Que el Patronat de Turisme del Solsonès, organisme autònom del Consell Comarcal
del Solsonès també participa en l’execució de les actuacions del projecte, i per aquest
motiu sol·licita la seva inclusió en el conveni. L’aportació econòmica del Patronat serà a
través del Consell Comarcal del Solsonès per un import de 1.250,00 € per la realització
de la campanya de promoció del projecte “producte d’aquí, compromís amb les
persones, el territori i la qualitat”, que serà executada i pagada directament pel Consell
Comarcal del Solsonès als proveïdors.

MODIFICACIONS AL CONVENI REFERENCIAT A L’APARTAT I DE LA PART
EXPOSITIVA (PARTS SIGNANTS I CLÀUSULES):
S’inclou com a part signant en l’apartat de REUNITS:
El Sr. Ferran Ginestà i Vila, amb DNI 34740117C, president del Patronat de Turisme del
Solsonès, amb NIF G25246075, amb seu a Carrer Dominics 12 de Solsona, telèfon
973482003 i correu electrònic ferran.ginesta@elsolsones.cat, actuant en el seu nom i
representació. Actuant com a ens col·laborador.

TERCERA.- Descripció del projecte estratègic:
Es modifiquen les accions a desenvolupar:
Accions aprovades

Noves accions

AC3 producte d’aquí, un producte amb
ritme
AC4 un comerç d’alçada

AC1 Campanya de promoció (producció
audiovisual)
Al Bell mig, producte d’aquí
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AC9 el talent d’aquí

AC5 El paisatge d’aquí

AC2 Fotografies “Producte d’Aquí” / El
Paisatge d’Aquí

AC2 compra i tasta
AC8 Edició de material
AC10 marques d’aquí
AC11 passaport d’aquí
AC12 coordinació i comunicació

AC3 campanya de comunicació
Edició web i comunicació a través de
xarxes socials
AC4 despeses generals (materials, roll
ups)

Noves accions
Producció audiovisual
Preproducció i guió
Producció
Gravació de 26 càpsules de productors
locals + 4 programes sobre cadascun dels
territoris recorreguts: Baix Solsonès,
Cardona, Solsona i Vall de Lord i
enregistrament d’una cançó per territori
amb músics locals + artista convidat
AC1 Campanya de promoció (producció
Edició i postproducció
audiovisual)
4 programes d’entre 8 i 10 minuts per
Al Bell mig, producte d’aquí
territori
26 càpsules d’un minut per cadascun
dels productors
20 jornades d’edició
4 jornades d’etalonatge, grafisme i
exports (1 jornada x programa)
4 jornades de postpo de so (1 jornada x
programa)
Material
Preproducció
AC2 Fotografies “Producte d’Aquí” / El Jornades de fotògraf
Paisatge d’Aquí
professionals
Fotos retrat productors

i

ajudant

Pàgina web “Producte d’Aquí, cultivant
AC3 campanya de comunicació
confiances, enaltint el territori”
Edició web i comunicació a través de Campanya de Comunicació
xarxes socials
AC4 despeses generals
Materials, roll ups….
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QUARTA.- Pressupost
El pressupost d’execució total del projecte és de 27.235,68 euros, sense variació de
l’import aprovat, però amb modificacions de les partides tal i com es relaciona en
el següent quadre:

El pressupost actualitzat és el següent:

Concepte
Import
AC1- Producció audiovisual
Preproducció i guió
Producció
Gravació de 26 càpsules de productors locals + 4 programes sobre
cadascun dels territoris recorreguts: Baix Solsonès, Cardona, Solsona
i Vall de Lord i enregistrament d’una cançó per territori amb músics
locals + artista convidat
Edició i postproducció
4 programes d’entre 8 i 10 minuts per territori
26 càpsules d’un minut per cadascun dels productors
20 jornades d’edició
4 jornades d’etalonatge, grafisme i exports (1 jornada x programa)
4 jornades de postpo de so (1 jornada x programa)
Material
16.286,60 €
AC-2Producció fotogràfica
Preproducció
Jornades de fotògraf i ajudant professionals
Fotos retrat productors

6.328,30 €

AC-3Campanya de comunicació
Pàgina web “Producte d’Aquí, cultivant confiances, enaltint el
territori”
Campanya de Comunicació
AC-4 Despeses generals (materials, roll ups...)
TOTAL

4.184,60 €
436,18 €
27.235,68 €

SISENA.- Cronograma d’execució.
El termini d’execució i justificació del projecte és el 31 d’octubre de 2020.
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Mes
Nov 19

AC1

AC2

AC3

Des 19
Gen 20
Feb 20
Mar 20
Abr 20
Mai 20
Jun 20
Jul 20
Ag 20
Set 20
Oct 20

I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, en el lloc i data de
la signatura

Francesc Lluch i Majoral

Sara Alarcón i Postils

Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya central

Consell Comarcal del Solsonès

78152009X Firmado
digitalmente por
SARA
78152009X SARA
ALARCON ALARCON (R:
V25247677)
(R:
Fecha: 2020.10.09
V25247677) 11:42:25 +02'00'

Francesc Lluch
Majoral - DNI
40865061H (SIG)
2020.10.09
14:38:18 +02'00'

David Rodríguez i González

Ferran Estruch i Torrents

Ajuntament de Solsona

Ajuntament de Cardona

CPISR-1 C Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C David
David
Rodríguez
Rodríguez González
Fecha: 2020.10.26
González 12:51:58 +01'00'
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77744974Y Firmado
digitalmente por
77744974Y FERRAN
FERRAN
ESTRUCH (R:
ESTRUCH (R: P0804600E)
Fecha: 2020.10.14
P0804600E) 18:07:48 +02'00'
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Ferran Ginestà i Vila
Patronat de Turisme del Solsonès

Ferran
Ginestà
Vila - DNI
34740117
C (AUT)

Firmado digitalmente
por Ferran Ginestà Vila
- DNI 34740117C
(AUT)
Fecha: 2020.10.09
13:12:54 +02'00'
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