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 (ANUALITAT 2021) 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,
El Sr. Josep Caelles i Subirana, amb DNI 78147331R, president per delegació del
Consell Comarcal del Solsonès, amb NIF P7500009A, amb seu al carrer Dominics, 12
de Solsona, telèfon 973482003 i correu electrònic consell@elsolsones.cat actuant en el
seu nom i representació. Actuant com a ens col·laborador.
La Sr. Judit Gisbert i Ester, amb DNI 35120955R Alcaldessa 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 al 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·laboradors.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda 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
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d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

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.

VI.- El Patronat de Turisme del Solsonès, òrgan 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 sense aportació econòmica ( clàusula
setena) . L’aportació econòmica del Patronat serà a través del Consell Comarcal del
Solsonès per un import de 1.250,00 € que no s’inclouen en el pressupost d’aquest
conveni ja que serà per la realització d’accions complementàries al projecte que seran
executades i pagades directament pel Consell Comarcal del Solsonès als proveïdors.
Per tal d’instrumentalitzar aquesta participació econòmica, formalitzen el present
conveni que es regirà per les següents
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.
S’inclou en l’apartat EXPOSITIU el punt:
VI.- El Patronat de Turisme del Solsonès, òrgan 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 sense aportació econòmica ( clàusula
setena) . L’aportació econòmica del Patronat serà a través del Consell Comarcal del
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Solsonès per un import de 1.250,00 € que no s’inclouen en el pressupost d’aquest
conveni ja que serà per la realització d’accions complementàries al projecte que seran
executades i pagades directament pel consell comarcal del Solsonès als proveïdors.

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

Francesc Lluch i Majoral

Josep Caelles i Subirana

Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya central

Consell Comarcal del Solsonès
Firmado digitalmente

Josep Caelles por Josep Caelles
Subirana - DNI
Subirana - 78147331R (TCAT)
Motivo: President per
DNI
delegació de la
Sara Alarcón
78147331R presidenta
i Postils
Fecha: 2021.10.13
(TCAT)
12:11:19 +02'00'

Firmado
digitalmente por
Francesc Lluch
Majoral - DNI
40865061H (SIG)
Fecha: 2021.10.13
09:55:35 +02'00'

Judit Gisbert Ester

Ferran Estruch i Torrents

Ajuntament de Solsona

Ajuntament de Cardona

Firmado

77744974Y Firmado digitalmente
por 77744974Y
FERRAN
FERRAN ESTRUCH (R:
ESTRUCH (R: P0804600E)
Fecha: 2021.12.10
P0804600E) 12:22:44 +01'00'

Judit Gisbert digitalmente por
Ester - DNI Judit Gisbert Ester
- DNI 35120955R
35120955R (SIG)
Fecha: 2021.11.04
(SIG)
11:51:35 +01'00'

Ferran Ginestà i Vila
Patronat de Turisme del Solsonès

Ferran
Firmado
digitalmente por
Ginestà
Ferran Ginestà
Vila - DNI Vila - DNI
34740117C (AUT)
34740117C Fecha: 2021.10.13
11:44:27 +02'00'
(AUT)
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