Conveni de col·laboració per l’execució del projecte estratègic producte d’aquí, compromís amb les persones, el
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
ESTRATÈGIC PRODUCTE D’AQUÍ, COMPROMÍS AMB LES PERSONES, EL
TERRITORI I LA QUALITAT (ANUALITAT 2021) EN EL MARC DEL
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020.
(OPERACIÓ 19.03.01)

Solsona, en la data de 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, 14 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.
Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni i,

EXPOSEN:

I.- Vista la ORDRE ARP/69/2019, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups
d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).
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II. Vista la Resolució ARP/842/2020, de 8 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts
per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de
Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20142020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 502492).
III. Vista la Resolució ARP/1269/2020, de 3 de juny, per la qual es modifica el termini
per presentar les sol·licituds d’ajuts per al desenvolupament de projectes de
cooperació del grups d’acció local de Catalunya, convocats per la Resolució
ARP/842/2020, de 8 d’abril.
IV.- Vista la voluntat dels territoris signants de continuar amb l’execució del projecte
comú per impulsar el projecte Producte d’aquí, compromís amb les persones, el
territori i la qualitat (anualitat 2021).
V.- Vista la Resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya de data 6 d’agost de 2020 per l’execució del projecte
“Producte d’aquí, compromís amb les persones, el territori i la qualitat”, per un
import de pressupost total de 12.276,47 euros, a executar en el període màxim del 31
d’octubre de 2021.
Per tal d’instrumentalitzar aquesta participació econòmica, formalitzen el present
conveni que es regirà per les següents

CLÀUSULES:
PRIMERA.- Objecte.
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats
signants per regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del
projecte “Producte d’aquí, compromís amb les persones, el territori i la qualitat”,
per l’anualitat 2020-2021.
SEGONA.- Designació del GAL Coordinador.
Designar al Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, amb NIF
G25674144, amb seu al passeig Jaume Balmes, 3 de Cervera, com a grup
coordinador del projecte esmentat.
TERCERA.- Descripció del projecte estratègic:
1.- Objectius
Objectiu estratègic: Identificar, promoure i difondre els projectes agroalimentaris i
agroecològics, el comerç local, l’artesania, el territori i la gastronomia amb compromís
per al foment dels sectors com unes activitats econòmiques i socials a les zones
rurals. També es vol promoure la intercooperació público -privada entre diferents
entitats del territori on es desenvolupa el projecte.
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Objectius generals: El present projecte es desenvolupa per tal de donar visibilitat a la
producció agroalimentària i agroecològica local, les persones que el fan possible, la
dignificació de la feina de pagès i d’artesania, potenciar els eixos amb comerç local del
territori, establir noves xarxes de col·laboració i treball en xarxa entre els diferents
actors, la recuperació de confiances entre diferents actors i amb la població
local/visitant, posar en valor el territori on es desenvolupa el projecte i les persones
que hi viuen.













Afavorir la intercooperació público-privada per impulsar mesures o
intervencions comuns en activitats de promoció del producte agroalimentari de
temporada, del comerç local i de la restauració amb compromís. També es vol
afavorir i fomentar la recuperació de confiances entre actors i actors-població
local i forana COOOPERACIÓ / CONFIANCES
Millorar el coneixement sobre el producte agroalimentari de temporada, de les
seves explotacions, processos d’elaboració, les persones que el fan possible,
el seu potencial i les seves externalitats positives en els territoris rurals.
CONEIXEMENT / CONFIANCES
Millorar el coneixement sobre el comerç local, les persones que els regenten,
els eixos comercials, el seu potencial i les seves externalitats positives en els
territoris rurals CONEIXEMENT
Apoderar el territori rural per a la promoció d’activitats conjuntes com a
alternativa econòmica, mitjançant la sensibilització APODERAMENT
Crear productes i/o serveis de manera cooperativa o en xarxa per a una
diversificació integral dels territoris rurals. DIVERSIFICACIÓ
Posar en valor el territori on es desenvolupa el projecte per tal de
complementar l’oferta turística existent. CONEIXEMENT / DIVERSIFICACIÓ
Fomentar el consum i el coneixement del producte agroalimentari local de
temporada a la població local. SALUT / CONEIXEMENT
Posar en valor l’artesania d’arts i oficis tradicional del territori on es
desenvolupa el projecte. CONEIXEMENT
Posar en valor i apoderar dels espais públics dels joves artistes del territori,
oferint un espai per la seva visualització i de treball en xarxa. CONEIXEMENT /
APODERAMENT

2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius
En el present conveni es mostra un quadre resum de les accions previstes, podent
veure el detall de les accions en el corresponent projecte.
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Acció

Conceptes

Acció per visibilitzar els productors locals i els
eixos comercials dels municipis on es
desenvolupa el projecte.
Conjuntament amb la campanya compra i tasta.
Accions amb la cuineta mòbil al llarg de l’any
per fer tastets de producte local.

AC1 La cuineta d’Aquí /Correcuina

Visites a explotacions repartides pel territori per
tal de potenciar el menjar de temporada
Activitats:
10 accions a plaça repartides al llarg de l’any
per tal de potenciar la temporalitat i donar
cabuda a tota la producció agroalimentària del
territori.
20
visites
a diferents
agroalimentàries locals

AC2 Compra i Tasta

explotacions

Acció que es desenvoluparà als eixos
comercials dels municipis, es repartiran tiquets
un cop es realitzin compres en els comerços
locals i es podran bescanviar per degustacions
de producte agroalimentari en la cuineta mòbil.
Activitats:
10 accions a plaça
20
visites
a diferents explotacions
agroalimentàries locals repartides durant l’any.

Realitzar
formacions, per fomentar el
coneixement del producte local per part de la
població i professionalitzar les empreses
AC3 Jornades tècniques i formació
Activitats:
Sessions
de
formació
instal·lacions de l’Escola
Agrària
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AC4 Marques “Servim Producte d’Aquí”
“Venem Producte d’Aquí”
“Producte d’Aquí”

En el territori s’està en un moment on és
important desenvolupar diferents “marques o
segells” que permetin posar en valor els
comerços,
restaurants
i
produccions
agroalimentàries que aposten per la venda,
consum i producció de producte produït o
elaborat per les nostres explotacions agràries.
Activitats:
Taules de treball sectorial per desenvolupar de
manera conjunta l’acció
Creació de materials per promocionar les
marques: segells, adhesius, altres materials

La campanya pivota sobre tres eixos: el paisatge, els artesans que hi treballen (productors
agroalimentaris) i els serveis que ens l’acosten
(allotjaments, restaurants, comerços locals)
on hi podem trobar el “Producte d’Aquí” el
producte agroalimentari de qualitat del
Solsonès i Cardona.

AC5 Campanya producte d’aquí, al bell
mig

Amb els materials audiovisuals creats en
l’acció desenvolupada l’any 2020 es preveu
potenciar la campanya de comunicació durant
les diferents èpoques de l’any per potenciar el
valor territorial.
Es preveu fer èmfasi de la campanya dels
productors locals per potenciar els productes
que produeixen i incrementar el grau de
coneixement, a nivell local, i nivell de tot
Catalunya.
Dotar als productors/res locals d’un espai web
viu per la seva promoció conjunta
Campanya
d’anuncis
en
comunicació de rellevància

AC6 El producte d’aquí a l’escola

mitjans

de

Es pretén realitzar un estudi tècnic per veure
la viabilitat de l’utilització de la producció
local en el menú escolar, des de el model de
gestió d’una cuina escolar, la logística del
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producte local, la gestió d’un hort escolar i la
formació de les famílies.

Al Solsonès s’està construint una nova escola
que tindrà cuina equipada, i lligat a
l’estratègia educativa de l’escola es pretén
que aquesta cuina sigui un referent en
l’utilització i vinculació amb el producte local.

AC7 Coordinació i comunicació

Comunicar les activitats del projecte a tots els
agents interessats per incrementar la promoció
dels elaboradors agroalimentaris, comerços i
territori.

3.- Beneficiaris potencials
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius:
-

Població local
Productors i/o elaboradors agroalimentaris
Comerç local
Col·lectiu restauració
Joves artistes del territori
Visitants

4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte
Serà responsabilitat del grup coordinador:








Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni
de col·laboració entre els GAL o agents participants i la preparació de les
dades de presentació del projecte; descripció del projecte i definició dels
compromisos de cada participant.
Assumir i executar la totalitat de la dotació del projecte i coordinar-ne els
aspectes financers, i assumir-ne tota la responsabilitat.
Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions
del projecte.
Conservar tota la documentació de l'expedient durant els terminis
corresponents establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats
competents.
Comunicar al DARP, en relació amb cada participant, altres ajuts, ingressos
o recursos per finançar les activitats subvencionades.
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Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte que són responsabilitat de
cada GAL, o de les persones o entitats col·laboradores en el seu cas, per
tal d'assegurar la correcta implementació del conjunt.
Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics,
execució financera, de participació, etc.)
Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la
Unió Europea en tots els projectes i en les actuacions que se'n derivin.
Controlar el progrés de l'execució de la despesa efectuada, organitzar
intercanvis entre els GAL o els agents territorials i preparar els documents
necessaris.
Dirigir i coordinar la postexecució relativa a la continuïtat de l'acció i a les
possibilitats per a nous avenços en el desenvolupament rural, a la difusió de
l'experiència, al tancament dels aspectes financers i a qualsevol altre
aspecte que sigui procedent.
Constituir el canal de comunicació entre els GAL, i les persones o entitats
col·laboradores si s'escau, i el DARP. Trametre totes les informacions
rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions.
Elaborar i presentar l'informe final del projecte, que ha de contenir una
àmplia descripció de les actuacions executades, l'execució pressupostària
del projecte, objectius assolits i impacte del projecte en el territori.
Revisar el compliment dels compromisos assumits per cada participant fins
a la correcta realització del projecte.

Seran obligacions i responsabilitats de les entitats firmants:













Prendre part en les activitats del projecte.
Fer-se responsable dels seus compromisos de cara a la resta de
cooperants i de cara al GAL coordinador, d'acord amb el conveni de
col·laboració signat.
Assumir la responsabilitat administrativa de les operacions del projecte que
ha desenvolupat.
Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la
Unió Europea en tots els projectes i en les actuacions que se'n derivin.
L'incompliment de les esmentades obligacions podria ser motiu d’expulsió
del projecte.
Totes les entitats signants es comprometen així mateix a facilitar la
informació, documentació i justificacions que li siguin requerides pel grup
coordinador, amb l'objectiu de poder justificar el projecte davant dels
organismes competents i davant de qualsevol actuació de verificació que
realitzin els òrgans de control d'àmbit comunitari, nacional o autonòmic.
Mantenir les actuacions subvencionades durant els 5 anys posteriors a la
data de pagament final de l'ajut.
Informar al públic de l’ajut obtingut pel FEADER, durant la realització d’una
operació i el període de manteniment de compromisos de la manera que
s’indica a la resolució.
La resta de compromisos contemplats en la resolució de concessió de l’ajut.
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S’acorda també que en cas d’accions específiques a nivell de territori com
per exemple els acords de custòdia i la setmana del voluntariat, l’associació
en sigui la titular i responsable.
La propietat intel·lectual de tot el que es desenvolupi en el marc del projecte
i la responsabilitat corresponent, serà compartida entre els socis signants. I
així es reflectirà en els acords amb els col·laboradors.
Aquests acords es faran extensius a les noves accions de caràcter similar
que es desenvolupin en el marc del projecte.

5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte
Organització:
Les accions estaran coordinades, executades, assumides econòmicament i
justificades pel Gal coordinador, tot i això, els socis hauran de col·laborar activament
en el desenvolupament, correcta execució i control de la temporalitat de la part de les
accions del projecte.
Seguiment del projecte:
El Comitè de Pilotatge és l’òrgan de la presa de decisions del projecte. Cada entitat
disposarà d’un vot. Les funcions del Comitè de Pilotatge seran:
-

Vetllar pel compliment dels objectius i actuacions previstes en el projecte.

-

Fer balanç de resultats.

-

Planificar totes les actuacions comunes específiques.

-

Establir modificacions si és necessari per al bon funcionament del projecte.

-

Aprovar la incorporació de nous membres al projecte, si s’escau.

-

Aprovar l’expulsió de membres, si procedeix.

El Comitè de Pilotatge es reunirà com a màxim trimestralment. Les decisions es
prendran per consens. En cas de diferències entre les parts es resoldrà mitjançant una
votació. En cas d’empat, el Grup coordinador tindrà vot de qualitat. Les decisions
seran vàlides si hi són presents com a mínim dues terceres parts de les entitats
participants.
6.- Resultats esperats i contribució a la correcció de desequilibris
Resultats previstos i contribució a la correcció de desequilibris mediambientals,
socioeconòmics, culturals i d’ocupació.
Desequilibris mediambientals: Una de les nostres fites i compromís és la protecció
del nostre medi ambient i dels recursos naturals, ja que són imprescindibles per
l’obtenció d’un dels bens més preuats, el menjar, i com no, com element indispensable
per una bona qualitat de vida. Les explotacions agroalimentàries participants són de
petita escala i totes mostren un gran respecte cap al medi i les persones que viuen al
territori.
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Una de les accions és la confecció de bosses de berenar, confeccionades pel nostre
comerç local, i amb l’utilització de teixits reciclats o retalls sobrants. Amb aquestes
bosses no només el vol posar en valor un element oblidat i tradicional, també que es
prengui consciència a l’hora d’utilitzar embolcalls d’un sol ús, i recuperar hàbits
saludables en l’alimentació i consum.
Fomentar el consum del producte de temporada, de proximitat i en molts casos
ecològics, no només es vol fomentar bons hàbits saludables i de promoció econòmica
de les nostres explotacions i negocis, també per un seguit de raons que tenen forta
incidència en la millora del medi ambient i la valorització dels recursos naturals, tal
com s’enumera tot seguit:
Petjada de carboni molt baixa per trobar-se prop del punt de consum.
Molts d’ells produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química.
Recuperació i afavorir varietats locals.
Aplicació de normes de benestar animal.
Afavoreixen un desenvolupament rural sostenible.
Milloren la sobirania alimentària.
Desequilibris socioeconòmics: En les zones rurals com la nostra, ens trobem amb
taxes de despoblació elevades, amb envelliment de la població, abandonament d’oficis
tradicionals, pèrdua de varietats locals, etc. La valorització del patrimoni natural,
cultural i social permet no només enfortir el sector turístic i “vendre” el territori com un
destí únic, amb caràcter, sostenible i responsable, també permet obrir un ventall de
possibilitats per la creació o consolidació de nous projectes amb cabuda en el món
rural com un comerç de proximitat preparat per les noves oportunitats, projectes
alimentaris responsables, artesania adaptada a les noves tendències.
Desequilibris culturals: La configuració del paisatge rural ha vingut gràcies a
l’intervenció humana que durant segles ha aportat, gràcies a l’activitat agrícola, forestal
i ramadera, unes característiques úniques i que cal que preservem i comuniquem a les
noves generacions, sobretot les confiances i el treball col·laboració que ha existit
sempre en medis rurals allunyats de grans ciutats. Unir esforços entre diferents sectors
ens ha de permetre no només la recuperació de confiances i d’un treball unificat,
també esdevenir territoris vius que permetin la creació o recuperació d’activitats
respectuoses amb la societat i el medi.
Desequilibris d’ocupació: Les accions que proposem volen incidir de manera directa
i indirecta sobre diferents sectors del territori, i ajudar a la creació o manteniment de
l’ocupació, i també dotar d’eines als agents, entitats i empreses que participen en
aquest projecte
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QUARTA.- Pressupost
El pressupost d’execució total del projecte és de 12.276,47 euros tal i com
relaciona en el següent quadre:
Acció

es

Import (€)

AC1 La cuineta d’Aquí /Correcuina

0,00

AC2 Compra i Tasta

976,47

AC3 Jornades tècniques i formació

500,00

AC4 Marques “Servim Producte d’Aquí”
“Venem Producte d’Aquí”

1.067,52

“Producte d’Aquí”
AC5 campanya ” producte d’aquí, al bell mig”

5.500,00

AC6 el producte d’aquí a l’escola

3.000,00

AC7 Coordinació i comunicació

1.232,48

TOTAL

12.276,47

Nota: les accions amb import de pressupost 0,00 €, seran finançades amb altres aportacions.

S’ha resolt una subvenció per a la realització del projecte per un import de
11.048,82 €, corresponent al 90% del pressupost total, i l’aportació del 10% restant
correspon als ens col·laboradors amb els següents imports:

Ens col·laborador

Import

Ajuntament de Solsona

552,44 €

Ajuntament de Cardona

552,44 €

Consell Comarcal del Solsonès

122,76 €

CINQUENA.- Compromís de finançament
Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos
operatius i financers previstos en el projecte.

Pàgina 10 de 13

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)
_______________________________________________________________________________________________

SISENA.- Cronograma d’execució.
El termini d’execució i justificació del projecte és el 31 d’octubre de 2021.
Atès el tipus d’accions descrites, l’execució serà continua durant el període establert.

SETENA.- Clàusula que permeti noves adhesions (opcional)
L'admissió de nous socis, la sol·licitud dels quals s'haurà de dirigir al grup coordinador,
estarà condicionada a la baixa prèvia d'una altra entitat, tenint en compte la limitació
pressupostària del projecte, excepte en el cas de noves adhesions que no impliquin
dotació financera.
Si una de les entitats participants decideix donar-se de baixa del projecte ho haurà de
notificar per escrit al Grup Coordinador i aquest informar, en el termini màxim de 15
dies, el Comitè de Pilotatge. Serà aquest últim organisme qui decidirà quina entitat
participant assumeix els compromisos alliberats, o en el seu cas, qui accepti l'entrada
d'un altre GAL o entitat col·laboradora per a realitzar-los.
La baixa d'un projecte no eximeix d'assumir la justificació de les despeses contretes
fins a la data de la baixa.
D'altra banda, perquè el Comitè de Pilotatge expulsi a una de les entitats participants,
sota petició d'un o diversos membres, serà necessari l'acord d'almenys el 75% dels
participants, per considerar que no està complint amb els convenis i responsabilitats
contretes. En qualsevol cas, si es produeix una expulsió, serà notificada als
organismes pertinents que han aprovat el projecte.

VUITENA.- Publicitat
En tota la publicitat que es dugui a terme de les actuacions relacionades amb aquest
conveni haurà de constar expressament la participació del DARP de la Generalitat de
Catalunya i del FEADER, i de la resta d’ens locals que intervenen en el projecte.

NOVENA.- Durada del conveni
El període de vigència del conveni serà fins la finalització de l’execució i justificació del
projecte. Així mateix, aquest acord continuarà vigent pel què respecte a les obligacions
legals de cada un dels participants en matèria de custòdia de documentació i de
justificació administrativa-financera durant cinc anys posteriors a la finalització de
l’execució del projecte.
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DESENA.- Modificació del conveni
Les modificacions del conveni o del propi projecte de cooperació hauran de ser
proposades i notificades per escrit al Grup Coordinador, qui les traslladarà en un
termini màxim d’un mes al Comitè de Pilotatge. Perquè puguin procedir, hauran de ser
aprovades per almenys el 75% del membre de les entitats participants en el Comitè de
Pilotatge. Aquesta modificació s’haurà de comunicar als organismes competents i a
tots els territoris afectats. Fins que aquesta modificació no hagi estat validada per
l’organisme competent no es podrà considerà vàlida.
ONZENA.- Causes de resolució del conveni
El Conveni s’extingeix per resolució. Són causes de resolució del conveni:
a) Per arribar el termini pactat;
b) Per mutu acord de les parts abans del seu venciment;
c) Per incompliment d’una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni. En aquest cas, l’altra part podrà exigir-ne el seu compliment o la seva
resolució.
DOTZENA.- Naturalesa jurídica i resolució de conflictes
Legislació aplicable i organisme competent per dirimir conflictes.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
TRETZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE









El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula
l’organització i el funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pels
fons FEAGA i FEADER estableix que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca és l’Organisme Pagador de les despeses imputables al FEAGA i al
FEADER, que regula el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, de 17 de desembre (DOUE L 347 de 20/12/2013).
El Decret 133/1985, de 25 d’abril, de reglament de la funció interventora.
El Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre, pel que s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE),
al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel que s’estableixen
les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la
Pesca.
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Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural mitjançant del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 1698/2005 del Consell.
El Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola
Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm.
165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE)
núm. 485/2008 del Consell.
El Reglament d’Execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de
2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm.
1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu al sistema integrat de
gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, en el lloc i data
esmentats en l’encapçalament.

Francesc Lluch i Majoral

Sara Alarcón i Postils

Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya central

Consell Comarcal del Solsonès

78152009X
SARA
ALARCON
(R:
V25247677)

Francesc Lluch
Majoral - DNI
40865061H (SIG)
2020.10.13
12:04:45 +02'00'

Firmado
digitalmente por
78152009X SARA
ALARCON (R:
V25247677)
Fecha: 2020.11.17
18:22:45 +01'00'

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: 2020.10.27
González 12:56:43 +01'00'

77744974Y digitalmente por
77744974Y
FERRAN
FERRAN ESTRUCH
ESTRUCH (R: (R: P0804600E)
2020.11.18
P0804600E) Fecha:
12:29:47 +01'00'
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