CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS
organitzadors de la campanya
“BARRIS ANTICS. MOLT PER DESCOBRIR. MOLT PER OFERIR”,
amb l’objectiu de donar-li continuïtat, organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir
en el marc de la promoció comercial, turística i cultural, i constituir la
XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES
HI INTERVENEN:
El senyor Jordi Badia i Perea, alcalde de Calaf, amb seu a la Plaça Gran, 2, 08280 Calaf, facultat
per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 d’abril de 2019
El senyor Ferran Estruch i Torrents, alcalde de Cardona, amb seu a Plaça de la Fira 1, 08261
Cardona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2
d’abril de 2019.
El senyor Miquel Arisa i Coma, alcalde de Centelles, amb seu al carrer Nou, 19, 08540 Centelles,
facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de març de
2019.
El senyor Ramon Royes Guàrdia, alcalde de Cervera, amb seu a Plaça Major, 1, 25200 Cervera,
facultat per a aquest acte en virtut de l’acord del Ple de la Corporació 2019/3 de data 1 d’abril de
2019.
El senyor Martí Carnicer i Vidal, alcalde del Vendrell, amb seu a la plaça Vella, s/n, 43700 El
Vendrell, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 d’abril
de 2019.
El senyor Jaume Domènech i Jordà, alcalde de Falset, amb seu a la plaça de la Quartera, 41,
43730 Falset, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 19
de febrer de 2019.
El senyor Antoni Villas i Miranda, alcalde de Juneda, amb seu al carrer Major, 13, 25430 Juneda,
facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de març de
2019.
El senyor Jordi Vinyals i Nogués, alcalde de la Selva del Camp, amb seu a la plaça Major, 4,
43470 La Selva del Camp, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern
Local del dia 19 de març de 2019
El senyor Enric Mir i Pifarré, alcalde de les Borges Blanques, amb seu al carrer del Carme, 21,
25400 Les Borges Blanques, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern
Local del dia 27 de març de 2019.
El senyor Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa, amb seu a la plaça Major, 1, 08241
Manresa, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 9
d’abril de 2019.
El senyor Servand Casas i Mateo, alcalde de Mediona, amb seu al carrer del Doctor Trueta, 10,
08773 Mediona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de data 1
d’abril de 2019.
El senyor Albert Serra i Vergara, alcalde de Roda de Ter, amb seu a la plaça Major, 4 08510 Roda
de Ter, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 9 d’abril
de 2019.
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El senyor David Saldoni de Tena, alcalde de Sallent, amb seu a la plaça de la Vila, 1, 08650
Sallent, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 d’abril
de 2019
El senyor Hipòlit Serra i Rodríguez, alcalde de Sant Hipòlit de Voltregà, amb seu a la plaça de la
Vila, 1, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de
Govern Local del dia 25 de març de 2019
El senyor David Alquézar i Claramunt, alcalde de Sant Martí de Tous, amb seu a la plaça de la
Independència, 1, 08712 Sant Martí de Tous, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la
Junta de Govern Local, reunida en sessió extraordinària el dia 1 d’abril de 2019.
El senyor Pol Pagès i Pont, alcalde de Sant Quintí de Mediona, amb seu a la plaça de l’Església,
4, 08777 Sant Quintí de Mediona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de
Govern Local del dia 27 de març de 2019.
El senyor Magí Trullols Trull, alcalde de Santa Coloma de Queralt, amb seu a la plaça Major, 1,
43420 Santa Coloma de Queralt, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de
Govern Local reunida en sessió extraordinària el dia 3 d’abril de 2019
El senyor David Rodríguez i González, alcalde de Solsona, amb seu al carrer del Castell, 20,
25280 Solsona, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia
25 de març de 2019.
El senyor Josep Maria Canudas i Costa, alcalde de Súria, amb seu al carrer d’Ernest Solvay, 13,
08260 Súria, facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 1
d’abril de 2019.
El senyor Santi Vivet i Soler, alcalde de Torelló, amb seu al carrer de Ges d’Avall, 5, 08570 Torelló,
facultat per a aquest acte en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 d’abril de 2019
El senyor Joan Ubach Isanta, alcalde de Tremp, amb seu al Plaça de la Creu,1 25620 Tremp,
facultat per a aquest acte en virtut de l’acord del Ple de la Corporació de data 1 d’abril de 2019.
La senyora Núria Ventura i Brusca, alcaldessa d’Ulldecona, amb seu al carrer Major, 49, 43550
Ulldecona, facultada per a aquest acte en virtut del Decret expedient 1-9-19-4 de l’11 d’abril de
2019.
La senyora Noemí Trucharte i Cervera, alcaldessa de Vilanova del Camí, amb seu a la plaça del
Castell, 1, 08788 Vilanova del Camí, facultada per a aquest acte en virtut de la resolució número
509/2019 de 2 d’abril de 2019.

MANIFESTEN
Que els ajuntaments signants són organitzadors de la campanya BARRIS ANTICS. MOLT PER
DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR” (a partir d’ara “BARRIS ANTICS”), i estan interessats a
continuar treballant en xarxa i de forma col·laborativa, com a política local i col·lectiva de promoció
econòmica, turística i cultural, per la qual cosa acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració
amb subjecció a les clàusules següents:
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CLÀUSULES
Primera. Creació de la Xarxa
Els ajuntaments signants acorden crear la “XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES” (a
partir d’ara, “XARXA”) compartint recursos amb l’objectiu d’organitzar la campanya “BARRIS
ANTICS” com a projecte comú i local de dinamització comercial, turístic i cultural dels territoris de
la xarxa, en virtut de les competències que els són pròpies d’acord a l’article 25.2.h) i 25.2.m de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local, així com els articles 66.3.e i
66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
Segona. Membres de la Xarxa
Formen part de la XARXA els municipis relacionats en l’annex 1 amb el nom i les dades de
contacte de la persona responsable de la campanya. Anualment s’actualitzarà l’annex 1 prèvia
consulta a cadascun dels organitzadors de la campanya “BARRIS ANTICS” de l’edició anterior.
Amb l’objectiu de continuar ampliant els membres de la XARXA, també podran formar-ne part tots
els municipis beneficiaris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial al nucli antic interessats a ser organitzadors de la campanya
“BARRIS ANTICS”.
Qualsevol altre municipi també podrà formar-ne part, sempre que l’organització de la campanya
“BARRIS ANTICS” mantingui la seva essència i els objectius, sense perjudici de la resta de
membres.
Tercera. Objecte d’aquest conveni de col·laboració
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboracions recíproques entre els
ajuntaments signants per a l’organització de la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions
conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció econòmica, turística i cultural, i constituir la
XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES
Quarta. Organització de la Xarxa
Membres. En són membres tots els ajuntaments signants d’aquest conveni de col·laboració,
segons la clàusula segona i l’annex 1, assumint les obligacions i les responsabilitats que
s’estableixen en aquest conveni de col·laboració.
Les noves incorporacions a la Xarxa hauran de signar l’annex 2 d’aquest conveni i lliurar-lo a la
Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert.
Baixes. Per formalitzar la baixa s’haurà de signar l’annex 3 d’aquest conveni i lliurar-lo a la
Coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert
Coordinació. Un dels ajuntaments de la Xarxa, per acord del 80% dels seus membres,
assumirà la seva coordinació i la de la campanya “BARRIS ANTICS” durant els anys naturals
d’una legislatura. L’ajuntament coordinador i la persona responsable de cada edició, constaran
en l’annex 5, descripció de la campanya.
Col·laboradors. Ens públics o privats que donen suport mitjançant ajuts, patrocinis i/o
col·laboracions a la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes que puguin
sorgir, i que consten en tota la documentació de la campanya com a “suport”.
En cas de sorgir organitzar altres accions conjuntes, l’ajuntament promotor de la nova acció, es
farà càrrec de la seva coordinació.
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Cinquena. Compromisos dels membres de la Xarxa

- A l’inici de cada exercici, els membres de l’edició anterior confirmaran la seva continuïtat a
l’ajuntament coordinador de la Xarxa.
Caldrà confirmar el nom i les dades de contacte de la persona responsable de la campanya
“BARRIS ANTICS” per tal d’actualitzar l’annex 1.

- Les noves incorporacions hauran de signar l’annex 2 d’aquest conveni i lliurar-lo a la
coordinació de la Xarxa a l’inici de cada exercici i en el termini establert.

- Caldrà posar a disposició de la Xarxa el personal tècnic i els mitjans necessaris, tenint en
compte que l’acció conjunta és transversal: comerç, turisme i cultura.

- Seran part activa de la Xarxa, organitzant la campanya “BARRIS ANTICS” en el propi municipi
d’acord amb els paràmetres descrits en aquest conveni i facilitaran el treball conjunt.
Obligatòriament, assistiran, com a mínim, a la reunió de valoració i/o planificació de la
campanya i als actes conjunts que es convoquin, i aportaran dades locals comunes per al
tractament global de la campanya.
Per actuar de manera sincronitzada, es respectarà la metodologia de treball establerta i els
terminis fixats per a cada tasca. Caldrà respondre les comunicacions conjuntes, i aportar
continguts i material gràfic per publicar en els diferents canals de difusió de la Xarxa.
Donarà suport institucional a la campanya, fent-ne la màxima difusió local i facilitant-ne la
publicitat conjunta.
Aportarà idees i valoracions en benefici de la tasca conjunta

- Assumirà les obligacions i les responsabilitats que s'estableixen en aquest conveni de
col·laboració

- Cedirà la representativitat a l’ajuntament coordinador de la Xarxa en tot allò descrit en aquest
conveni de col·laboració.

- Per assumir els costos derivats de l’activitat conjunta, caldrà fer una aportació econòmica anual
en funció del nombre d’habitants, d’acord amb l’anuari estadístic de Catalunya publicat per
l’Institut d’Estadística.
-

Fins a 2.000 habitants
Fins a 5.000 habitants
Fins a 10.000 habitants
Fins a 50.000 habitants
Més de 50.000 habitants

100 €
200 €
300 €
400 €
500 €

- En el termini que s’estableixi, caldrà ingressar a l’ajuntament coordinador l’aportació econòmica
anual per a despeses conjuntes.

- Col·laborarà i participarà en la cerca d’ajuts, patrocinis i col·laboracions econòmiques públiques
o privades per organitzar la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes que
puguin sorgir.
- Participarà activament en els grups de treball que es puguin posar en marxa per províncies per
facilitar l’organització global del projecte comú.

- En cas d’organitzar altres activitats conjuntes, haurà de confirmar la participació i ser-ne part
activa.
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- Posarà a disposició de la Xarxa el personal tècnic, instal·lacions i equipaments necessaris per a
l’adequada coordinació.

- Assumirà la representació dels ajuntaments signants d’aquest conveni de col·laboració durant
els anys naturals d’una legislatura.

- Coordinarà i establirà el calendari de les tasques comunes.
- Recaptarà les aportacions econòmiques dels ajuntaments signants d’aquest conveni.
- Facilitarà les seves dades bancàries per poder ingressar les diferents aportacions.
- Assumirà la responsabilitat econòmica i comptable, i la seva justificació davant la Xarxa, al final
de cada campanya “BARRIS ANTICS”.

- Tramitarà les comandes i pagarà els proveïdors dels serveis efectivament realitzats de manera
correcta dins del termini legal establert.

- En cas d’optar a subvencions, en serà el sol·licitant complint les obligacions generals de les
entitats beneficiàries d’ajuts i presentarà la justificació davant l’ens corresponent, mitjançant
l’elaboració de la documentació econòmica i tècnica establerta, amb el lliurament de
documentació comptable de base (factures i transferències i altres documents que es puguin
sol·licitar).

- Recaptarà els ajuts, patrocinis i col·laboracions aconseguides.
- Convocarà, assistirà i participarà en reunions d’interès comú, necessàries per a l’adequada
organització. Redactarà els acords compartint-los amb la resta de membres.

- Assumirà les responsabilitats i resoldrà les obligacions que es derivin de les reunions de treball.
- Si és necessari, crearà grups de treball.
Setena. Característiques de la campanya “BARRIS ANTICS”
Anualment, la Coordinació publicarà l’annex 5, descripció de la campanya vigent “BARRIS
ANTICS”, incloent els acords de la reunió de valoració de l’edició anterior i fent constar
l’ajuntament coordinador.
Vuitena. Règim econòmic de la campanya “BARRIS ANTICS”
Donant compliment al que estableix l’article 48.6 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, anualment, la Coordinació publicarà els annexos 4 i 6 on es detallen les
aportacions financeres que es comprometen a realitzar els municipis integrants del conveni, que
en cap cas seran superiors a les despeses derivades de l’execució d’aquest.
Novena. Altres accions conjuntes
En cas d’organitzar altres activitats conjuntes, l’ajuntament promotor n’assumirà la coordinació,
segons es descriu en la clàusula cinquena i en la clàusula setena. Publicarà la relació de municipis
participants en l’annex 1.1, la seva descripció en l’annex 5.1 i el pressupost en l’annex 6.1, i així
correlativament per a totes les activitats conjuntes.
En cas d’existir sobrant en el pressupost previst per a la campanya “BARRIS ANTICS”, i per acord
de tots els membres, aquest es podrà destinar a l’organització d’altres accions conjuntes o es
reservarà per a futures campanyes “BARRIS ANTICS”.
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Desena. Modificació del conveni
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules
de cooperació o col·laboració entre les parts.
Onzena. Causes d’extinció o resolució del conveni
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents:
a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven
c. L’avinença de les parts signatàries
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni
e. Les altres que legalment procedeixin
Dotzena. Règim jurídic
Aquest conveni interadministratiu de col·laboració segueix les formalitats establertes en els articles
47 i s. de la Llei 40/215, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en els articles 108 a 112
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Són també d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; art. 303 i s. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i qualsevol altra que sigui d’aplicació.
Tretzena. Naturalesa
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, en la mesura que està executant
competències locals i respon al principi de col·laboració entre administracions i al compliment
d’obligacions legals específiques, i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el que disposa l’article 6.
Catorzena. Responsabilitat
Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se'n derivés responsabilitat
patrimonial per a les administracions participants, s'entén que aquesta serà solidària, tal com
preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic .
Quinzena. Vigència
La vigència del conveni serà de quatre anys, i en qualsevol moment, abans de finalitzar el termini
previst, els signants del conveni podran acordar, per unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre
anys addicionals o la seva extinció.
Setzena. Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i el compliment del conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Dissetena. Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: l’ajuntament coordinador.
Finalitat: Gestionar la provisió de dades que permetran la comunicació entre els membres de la
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Xarxa i l’organització conjunta de la campanya “BARRIS ANTICS” i/o altres accions conjuntes que
puguin sorgir.
Legitimació: Consentiment dels membres.
Destinataris: Els membres de la Xarxa de Barris amb projectes, i els ens públics o privats que
donin suport mitjançant ajuts, patrocinis i/o col·laboracions a la campanya. Les dades no es
comunicaran a tercers, excepte que s’hagi consentit prèviament o en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, modificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la limitació.
Divuitena. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
El seguiment de les actuacions previstes al conveni es farà mitjançant una Comissió de
Seguiment integrada per una persona designada per cadascuna de les entitats signants d’aquest
conveni, annex 1.
La Comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i adoptarà
les seves decisions per acord de la majoria simple.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:

- Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.

- Resoldre les diferències en la interpretació del conveni.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni, en tantes còpies com parts,
més una que queda sota custòdia de la coordinadora, a un sol efecte, en al Vendrell, a 23 d’abril
de 2019

Jordi Badia
Perea - DNI
33883447P
(SIG)

Signat digitalment per
Jordi Badia Perea - DNI
33883447P (SIG)
Data: 2019.04.25
14:59:47 +02'00'

Per l’Ajuntament de Calaf
Sr. Jordi Badia i Perea, alcalde
Firmado digitalmente
por Miquel Arisa
Coma - DNI
77261786W (AUT)
Fecha: 2019.04.29
12:37:34 +02'00'

Per l’Ajuntament de Centelles
Sr. Miquel Arisa i Coma, alcalde
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Marti
Marti Carnicer Carnicer Vidal
Fecha: 2019.04.30
Vidal
14:32:58 +02'00'

Per l’Ajuntament del Vendrell
Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde

ESTRUCH
TORRENTS
FERRAN 77744974Y

Firmado digitalmente
por ESTRUCH
TORRENTS FERRAN 77744974Y
Fecha: 2019.04.26
12:49:19 +02'00'

Per l’Ajuntament de Cardona
Sr. Ferran Estruch i Torrents, alcalde
Firmado digitalmente

Ramon Royes por Ramon Royes
- DNI 40897668B
Guàrdia - DNI Guàrdia
(SIG)
40897668B (SIG) Fecha: 2019.04.30
13:08:26 +02'00'

Per l’Ajuntament de Cervera
Sr. Ramon Royes Guàrdia, alcalde
Firmado digitalmente

JAUME
por JAUME
DOMÈNECH
DOMÈNECH JORDÀ DNI 39835630K (SIG)
JORDÀ - DNI
Fecha: 2019.05.02
39835630K (SIG) 10:27:14 +02'00'

Per l’Ajuntament de Falset
Sr. Jaume Domènech i Jordà, alcalde
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Firmado

Firmado digitalmente
por Jordi Vinyals
Nogués - DNI
35021190X (SIG)
Fecha: 2019.05.03
12:45:48 +02'00'

ANTONI VILLAS digitalmente por
MIRANDA - DNI ANTONI VILLAS
MIRANDA - DNI
40893562E
40893562E (AUT)
Fecha: 2019.05.02
(AUT)
11:09:29 +02'00'

Per l’Ajuntament de Juneda
Sr. Antoni Villas i Miranda, alcalde

Per l’Ajuntament de la Selva del Camp
Sr. Jordi Vinyals i Nogués, alcalde
Signat digitalment per
VALENTI JUNYENT
TORRAS - DNI 39324623M
(SIG)
Data: 2019.05.06 10:10:07
+02'00'

Enric Mir Pifarré Signat digitalment
per Enric Mir Pifarré - DNI
DNI 40885116V (SIG)
40885116V
Data: 2019.05.04
09:13:11 +02'00'
(SIG)
Per l’Ajuntament de les Borges Blanques
Sr. Enric Mir i Pifarré, alcalde
Firmado digitalmente
SERVANDO
por SERVANDO CASAS
CASAS MATEO - MATEO - DNI
DNI 38537461H 38537461H (AUT)
Fecha: 2019.05.06
(AUT)
18:16:52 +02'00'

Per l’Ajuntament de Mediona
Sr. Servand Casas i Mateo, alcalde

David Saldoni de
Tena - DNI
39358545W
(AUT)

Firmado digitalmente por
David Saldoni de Tena DNI 39358545W (AUT)
Fecha: 2019.05.09
13:22:04 +02'00'

Per l’Ajuntament de Sallent
Sr. David Saldoni de Tena, alcalde
Signat digitalment per

DAVID ALQUÉZAR DAVID ALQUÉZAR
CLARAMUNT - DNI
CLARAMUNT - DNI 47100829A (SIG)
47100829A (SIG) Data: 2019.05.10
11:28:29 +02'00'

Per l’Ajuntament de Sant Martí de Tous
Sr. David Alquézar i Claramunt, alcalde

Magí Trullols
Trull - DNI
39824663W
(AUT)

Firmado digitalmente
por Magí Trullols Trull DNI 39824663W (AUT)
Fecha: 2019.05.15
12:14:18 +02'00'

Per l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Sr. Magí Trullols Trull, alcalde

Josep Maria
Canudas Costa DNI 39329788H
(SIG)

Firmado digitalmente por Josep Maria
Canudas Costa - DNI 39329788H (SIG)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Súria, 2.5.4.97=VATESP0827400C, ou=Treballador públic de nivell
alt de signatura, title=Alcalde, sn=Canudas
Costa - DNI 39329788H, givenName=Josep
Maria, serialNumber=IDCES-39329788H,
cn=Josep Maria Canudas Costa - DNI
39329788H (SIG)
Fecha: 2019.05.24 08:33:59 +02'00'

Per l’Ajuntament de Súria
Sr. Josep Maria Canudas i Costa, alcalde

Per l’Ajuntament de Manresa
Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde

TCAT P Albert Serra
Vergara - DNI 33950353F

Firmado digitalmente por TCAT P
Albert Serra Vergara - DNI
33950353F
Fecha: 2019.05.07 15:03:58 +02'00'

Per l’Ajuntament de Roda de Ter
Sr. Albert Serra i Vergara, alcalde
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C HIPÒLIT
HIPÒLIT SERRA SERRA RODRÍGUEZ
Fecha: 2019.05.10
RODRÍGUEZ 10:46:37 +02'00'

Per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Sr. Hipòlit Serra i Rodríguez, alcalde

POL PAGÈS PONT
- DNI 46147425H
(SIG)

Firmado digitalmente por
POL PAGÈS PONT - DNI
46147425H (SIG)
Fecha: 2019.05.14 10:09:26
+02'00'

Per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Sr. Pol Pagès i Pont, alcalde

CPISR-1 C David
Rodríguez
González

Firmado digitalmente por CPISR-1 C David
Rodríguez González
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Solsona, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, ou=Ajuntament
de Solsona, sn=Rodríguez González,
givenName=David, serialNumber=41082464w,
cn=CPISR-1 C David Rodríguez González
Fecha: 2019.05.16 13:02:43 +02'00'

Per l’Ajuntament de Solsona
Sr. David Rodríguez i González, alcalde

CPISR-1 C
Jaume Vivet
Soler

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jaume Vivet
Soler
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Torelló, ou=Alcaldia,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Alcalde, sn=Vivet Soler,
givenName=Jaume, serialNumber=77105684R,
cn=CPISR-1 C Jaume Vivet Soler
Fecha: 2019.05.24 11:13:48 +02'00'

Per l’Ajuntament de Torelló
Sr. Santi Vivet i Soler, alcalde
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Firmado digitalmente

Joan Ubach Isanta por Joan Ubach Isanta - DNI 78060507W DNI 78060507W (AUT)
Fecha: 2019.05.24
(AUT)
12:22:51 +02'00'

Per l’Ajuntament de Tremp
Sr. Joan Ubach Isanta, alcalde

digitalmente
Núria Ventura Firmado
por Núria Ventura Brusca
- DNI 52605457H (SIG)
Brusca - DNI
Fecha: 2019.05.24
52605457H (SIG) 14:12:52 +02'00'

Per l’Ajuntament d’Ulldecona
Sra. Núria Ventura i Brusca, alcaldessa

digitalmente
CPISR-1 C Noemi Firmado
por CPISR-1 C Noemi
Trucharte Cervera
Trucharte
Fecha: 2019.05.29
Cervera
12:18:56 +02'00'

Per l’Ajuntament de Vilanova del Camí
Sra. Noemí Trucharte i Cervera, alcaldessa

DILIGÈNCIA.- Alba Martí González, secretària accidental de l’Ajuntament del Vendrell,
coordinador de la XARXA 2019-2022, en representació de tots els membres, dóna fe de
l'existència d'aquest conveni interadministratiu, així com de l'autenticitat de les signatures que hi
consten.

digitalmente por Alba Martí
Alba Martí González - Firmado
González - DNI 39698627Y (SIG)
DNI 39698627Y (SIG) Fecha: 2019.06.03 14:29:14 +02'00'
La secretària accidental
de l’Ajuntament del Vendrell
El Vendrell (Baix Penedès), 30 d’abril de 2019
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