Òrgan competent:

Presidència

DECRET

Convocatòria de 'Sessió Plenària del dia 20-12-2021'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Carme Pallàs Gallego
Secretari/ària: Xavier Salvado Vives
Dia: 20 de desembre de 2021
Hora d'inici: 19:30
Lloc: Sala Noble

Convocats
Sra. Assumpció Canela Corbella
Sr. Josep M. Vidal Minguella
Sra. Aida Morgades Agüera
Sra. Silvia Iturria March
Sra. Judit García Baltà
Sr. Marc Roca Banet
Sr. Eduard Saltó Miquel
Sr. Ramon Mullerat Figueras
Sr. Joan Altimís Santacana
Sr. Josep Amill Canela
Sra. M. del Carme Amenós Fabregat
Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella
Sr. Joan Canela Rios
Sra. Sara Janer Ferrando
Sr. Moisès Ferrete Bofarull
Sr. Jaume Fornés Tardiu
Sr. Juan Manuel Cabello Camacho
Sr. Santi Porta Fernández

ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1. Sessió plenària del dia 29-11-21
DACIÓ COMPTE DECRETS
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 999 al núm. 1086
de 2021
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1.003 al núm.
1.085 de 2021
PROPOSTES
4. Pla anual de contractació de l'exercici 2022
5. Proposta-Addendes del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Conca de Barberà i els Ajuntaments de Montblanc, Espluga de Francolí i
Santa Coloma de Queralt per al servei d'atenció diürna per l'any 2021
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i el
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp pel projecte
"Sostenibilitat, paisatge i agricultura".
7. Conveni de col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge per a la gestió d’ajuts
en matèria de rehabilitació residencial en el marc del pla estatal de recuperació,
transformació i resilència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19 i l’
instrument de recuperació next generatiu EU
8. Aprovació del conveni de col•laboració entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la realització del Pla d’
Ocupació Serveis d’Ocupació a la Conca de Barberà 2021
9. Proposta pròrroga SAD Vilaniu any 2022
PRECS I PREGUNTES
10. Prescs i preguntes

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de
la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Exp. 2372/2021
ANNEX 1. PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2022

1

OBJECTE

TIPUS

PROCEDIMENT

Adquisició material educació
ambiental

Subministrament

Obert
simplificat
sumari

6

Transport i tractament
lixiviats
Tractament i transport
residus especials deixalleries
Renting vehicles B. Social
Manteniment equips de
clima CC i OAD
Assegurances

7

Prevenció de Riscos

2
3
4
5

8
9
10

Menjadors escolars 20222023
Transport escolar 2022-2023
Compra de contenidors de
recollida selectiva

Servei
Servei
Serveis
Servei
Servei
Serveis

Obert
Obert
simplificat
Conveni Marc
Simplificat
sumari
Simplificat
Simplificat
sumari

HARMONI
TZAT

VEC*

TERMINI

PREVISIÓ
INICI
LICITACIÓ

ÀREA
RESPONSABLE

No

50.000

1 any

01/01/2022

Medi Ambient

400.000

2+2

01/09/2022

No

100.000

2+2

No

30.000

No

Si

Medi Ambient
Medi Ambient

4 anys

01/01/2022
01/04/2021

Serveis Generals

18.000

4 anys

01/5/2021

Serveis Generals

No

80.000

4 anys

01/05/2021

Serveis Generals

No

20.000

4 anys

01/05/2021

Serveis Generals

01/12/2021

Ensenyament

Serveis

Obert

Sí

1.200.000

4 anys

Serveis

Obert
Simplificat

Sí

2.520.000

4 anys

No

100.000

1 any

01/01/2022

Medi Ambient

Subministrament

01/01/2022

Ensenyament
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Comunicació corporativa

Servei

Simplificat
sumari

No

24.793,4

1 +1

01/01/2022

Cultura

12

Banc d’Ajuts Tècnics

Servei

Simplificat
sumari

No

23.801,64

2+1

01/01/2022

Serveis socials
bàsics

13

Adquisició d’una manitou

Subministrament

Obert
simplificat
sumari

No

60.000

1 any

01/01/2022

Medi Ambient
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14
15
16

Redacció projecte
constructiu EDAR Pira Barberà de la Conca
Redacció projecte
constructiu Vilaverd
Gestió de les xarxes socials
de La Ruta del Cister i la
Conca de Barberà

17

Servei d’ajuda a domicili

18

Adquisició d’una voltejadora
Execució de l’obra
d’abastament d’aigua en
alta. Fase 1 Ramal SarralForès

19

20

Execució de l’obra
d’abastament d’aigua en
alta. Fase 1 Dipòsit de
Forès

Servei

Obert
Simplificat

No

89.500

44
setmanes

01/02/2022

Medi Ambient

Servei

Obert
Simplificat

No

60.000

42
setmanes

01/02/2022

Medi Ambient

Servei

Obert
simplificat

No

12.000

1+1

01/02/2022

Turisme

si

1.201.923,10

4 +1

01/03/2022

No

250.000

1

01/06/2022

Serveis socials
bàsics
Medi Ambient

Servei
Subministrament

Obert
harmonitzat
Obert

Obres

Obert
harmonitzat

No

3.554.479,84 €

1

01/04/2022

Medi Ambient

Obres

Obert
harmonitzat

No

356.610,32 €

1

01/04/2022

Medi Ambient

TOTAL

10.151.108,16 €

*VEC: Valor estimat del contracte Import total sense IVA+ PRÒRROGUES
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ ESTRATÈGICA

“SOSTENIBILITAT,
TENIBILITAT, PAISATGE I AGRICUTURA”
AGRICUT
”
EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020.
2014

Amb la signatura del present document el signant autoritza que les seves dades així com les de
l’entitat/institució que representa siguin tractats de manera automatitzada als efectes del subscrit
al present acord de col·laboració (art. 5 LOPD).

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ ESTRATÈGICA
“Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA 2014-2020.
R E U N I T S:
Joan Maria Sanahuja Segú, amb DNI núm. 77.783.179-P, actua en nom i representació del
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp (en endavant CLDRC), amb NIF núm.
P4300063G, amb seu al carrer Daroca, 1 - 43400 Montblanc, telèfon 977861338 i correu
electrònic jparis@leaderdelcamp.cat, en ús de les funcions i facultats del seu càrrec.
Aleix Manonellas Tomasa actua en nom i representació de ENERNOU S.C.C.L, amb NIF F55.747.752, amb seu al Camí de Valls, 81, 43204 Reus, telèfon 625146664 i correu electrònic
enernou@enernou.cat, en ús de les funcions i facultats del seu càrrec.
Rosa Maria Abelló Borràs, amb DNI núm. 39.867.669-K, actua en nom i representació de l’entitat
Consell Comarcal del Baix Camp, amb NIF P9300003B amb seu al Carrer Dr. Ferran, 43202 Reus,
amb telèfon 977327155 i correu electrònic ccbaixcamp@baixcamp.cat, en ús de les funcions i
facultats del seu càrrec.
Xavier Gràcia i Juanpere, amb DNI núm. 44.189.292-J, actua en nom i representació del Consell
Comarcal del Priorat, amb NIF P9300009-I, amb seu a Plaça de la Quartera 1, 43730 Falset,
telèfon 977830119 i correu electrònic consellcomarcal@priorat.cat, en ús de les funcions i
facultats del seu càrrec.
Carme Pallàs i Gallego, amb DNI núm. 39.697.735-B, actua en nom i representació del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, amb NIF P9300007C, amb seu al carrer Sant Josep, 18, 43400
Montblanc, telèfon 977602622 i correu electrònic presidencia@concadebarbera.cat, en ús de les
funcions i facultats del seu càrrec.
Mateu Montserrat Miquel, amb DNI núm. 39.640.908V, actua en nom i representació del Consell
Comarcal de l’Alt Camp, amb NIF núm. P9300005G, amb seu al carrer Mossèn Martí, 3, 43800
Valls, telèfon 977608560 i correu electrònic consell@altcamp.cat, en ús de les funcions i facultats
del seu càrrec.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,

EXPOSEN:
1. El CLDRC, mitjançant Decret de Presidència número 28/2021, de 20 d’abril, va aprovar el
projecte estratègic “Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura”, ratificat per comissió executiva el 11 de
maig de 2021, segons el punt 10 de l’ordre del dia.
El projecte ‘Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura” és una iniciativa destinada, per un costat, a fer
visible el nostre posicionament davant el repte que representa el canvi climàtic i l’impacte en la
generació d’energia endògena dels territoris rurals, i mes concretament dins de l’àmbit territorial
d’actuació del Consorci Leader del Camp (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barbera, Priorat,
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Tarragonès i Baix Penedès). La principal missió d’aquest projecte és dissenyar i executar accions
que contribueixin a dinamitzar, desenvolupar eines útils, intercanviar informació i establir taules
de diàleg que permetin obrir oportunitats econòmiques per als municipis rurals de la zona
d’actuació del Consorci en els àmbits energètics, paisatgístics i que donin valor a l’agricultura,
tant amb la visió producció com amb els immaterials del paisatge agrícola.
2. Mitjançant la Resolució del Director General de Desenvolupament Rural, de 11 de juliol de
2021, es va concedir un ajut per import de 29.068,79 € per executar el projecte ”Sostenibilitat,
Paisatge i Agricultura” a l’empara de l’Ordre ARP/54/2021, de 3 de març, 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).
3. La base 13 de l’Ordre ARP/54/2021, de 3 de març,estableix que els participants d’un projecte
estratègic han de signar un conveni de col·laboració que contingui clarament els objectius del
projecte, les accions que es duran a terme per aconseguir-los, les actuacions de cadascun dels
participants i la seva participació econòmica.
En el projecte consten com a entitats col·laboradores la Cooperativa Enernou, S.C.C.L, el Consell
Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, , el Consell Comarcal del
Priorat i el Consell Comarcal de l’Alt Camp.
4. Les parts signatàries van adoptar el seu compromís de signar del conveni de col·laboració
amb el grup coordinador en el supòsit que és concedís algun ajut per executar el projecte.
5. A data de 12 de juliol, del CLDRC va tramitar una sol·licitud de pròrroga per a la presentació
del conveni, la qual va ser autoritzada a data del 30 de juliol de 2021, amb un termini màxim de
presentació del 12 de novembre de 2021.

6. Per tal d’instrumentalitzar la col·laboració en el projecte de cooperació ”Sostenibilitat,
Paisatge i Agricultura”, es formalitza el present conveni d’acord amb l’art. 47 de la Llei 40/2015,
de règim jurídic del sector públic,que es regirà per les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir el marc jurídic i de col·laboració entre les parts signants
per regular la participació en l’execució i el desenvolupament del projecte “Sostenibilitat, Paisatge
i Agricultura”.
Mitjançant Resolució de data 28 de juliol de 2015, de la Direcció General de Desenvolupament
Rural es va aprovar definitivament la selecció del GAL Consorci Leader de Desenvolupament Rural
del Camp, per l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del Programa
de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
En data 18 de setembre de 2015 es va signar el conveni entre el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant DACAAR) com a Organisme Pagador i el Grup
d'Acció Local Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, per l'aplicació del
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Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya 2014-2020.
Definit així el Consorci com a Grup d’Acció Local, i d’acord amb les seves competències com a
entitat capacitada i reconeguda, es decideix participar als ajuts per la desenvolupament de
projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, segons l’ORDRE ARP/54/2021, de 3
de març. En les bases reguladors d’aquesta ORDRE, els GAL són els beneficiaris segons compleixin
l’establer a l’article

SEGONA.- Designació del GAL Coordinador i ens participants
El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, amb NIF P4300063G, actuarà com a grup
coordinador del projecte amb les facultats fixades a la base 6.2 de l’Ordre ARP/54/2021, de 3 de
març.
Les entitats col·laboradores participants són:
• Cooperativa Enernou S.C.C.L.
• Consell Comarcal del Baix Camp
• Consell Comarcal de la Conca de Barberà
• Consell Comarcal del Priorat
• Consell Comarcal de l’Alt Camp
TERCERA.- Descripció del projecte de cooperació
3.1. Missió:
El projecte ‘Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura’ és una iniciativa destinada a afrontar el
repte de respondre a l’emergència climàtica global, i harmonitzant acció local i acció global per
assegurar la sostenibilitat de models territorials diversos i complexos, que són garantia de
resiliència.
La principal missió d’aquest projecte és dissenyar i executar accions que contribueixin a
dinamitzar, desenvolupar eines útils, intercanviar informació i establir taules de diàleg que
permetin obrir oportunitats econòmiques per als municipis rurals de la zona d’actuació del
Consorci en els àmbits energètics, paisatgístics i que donin valor a l’agricultura, tant amb la visió
producció com els immaterials del paisatge agrícola.
Paral·lelament a això, i des d’una perspectiva més pràctica, el projecte ha de saber
proposar un marc de treball consensuat i amb continuïtat entre els diferents agents que
participen en el desenvolupament rural del Camp de Tarragona, que ajudi a concebre un full de
ruta compartit de sostenibilitat que s’alineï també amb la dinamització econòmica i social
d’aquest territori.
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3.2. Visió:
El projecte s’orienta a donar resposta a la necessitat d’un nou model energètic de proximitat i de
descarbonització, que prioritzi un escenari d’estalvi, eficiència i de retorn social i que relligui amb
les iniciatives que tenen els paisatges com a eixos troncals en la gestió territorial: Terres de Secà
(Alt Camp), Carta del paisatge (Conca de Barberà), Sistema de Gestió del paisatge cultural agrari
de mosaic mediterrani del Priorat, futur parc de les Muntanyes de Prades (Baix Camp), entre
d’altres que es puguin desenvolupar.
3.3. Objectius
L’objectiu estratègic general és respondre a l’emergència climàtica global, harmonitzant l’acció
local i l’acció global per assegurar i posar en valor la sostenibilitat de models territorials diversos i
complexos, incidint en l’energia, el paisatge i l’agricultura, cap a la generació d’oportunitats
econòmiques pels actors locals.
Els eixos de treball derivats són:
•
•
•

EIX 1. Eficiència energètica a entitats municipals i a les PIMES.
EIX 2. Dinamització de taules de transició energètica
EIX 3. Difusió i transferència de coneixements

3.4 Accions a desenvolupar
EIX

OBJECTIU OPERATIU

ACCIÓ

SUBACCIÓ

AC1. Coordinació del
projecte

AC1.1. Seguiment i
assessorament als
municipis per a la
implementació de la
comptabilitat energètica
(GenWeb)

EIX 1. Suport en
eficiència
energètica a
entitats municipals i
a les PIMES

O1. Promoure l’ús d’eines
de gestió energètica

EIX 2. Dinamització
de taules de
transició energètica

O2. Consensuar una
estratègia municipal i
comarcal d’autoabastiment
elèctric

AC2. Creació i
dinamització de taules de
transició energètica

EIX 3. Difusió i
transferència de
coneixements

O3. Promoure pràctiques
participatives sobre
activitats agràries
respectuoses amb l’entorn i
de baix consum energètic

AC3. Suport a activitats
formatives de
transformació
agroalimentària o de
gestió de l’entorn agrari
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AC1.2. Definició del
mapa d’agents energètics
del Camp de Tarragona

AC1.3. Seguiment del
grup de treball dels
pastors i les pastores
O4. Disposar d’un espai
digital de consulta i accés a
informació relacionada amb
el projecte

AC1.Coordinació del
projecte

AC1.4. Generació de
continguts per la pàgina
web i les xarxes socials

3.4.1 Es preveu que les activitats que hagin de veure’s afectades en el seu desenvolupament per
motiu de la situació d’excepcionalitat que es preveu es pugui donar, quedi a decisió de l’ens
coordinador la seva realització posterior,la seva reformulació o la seva no operativitat. Aquestes
variacions seran informades als socis del projecte.
3.5. Beneficiaris potencials
Els beneficiaris potencials seran principalment els participants directes del conveni, sobre els
quals s’hi repercutirà la intensitat més significativa de les accions.
A més, d’una forma paral·lela, el projecte incidirà en col·lectius com:
• Emprenedors/es
• Empreses dels territoris rural Leader
• Personal tècnic de promoció econòmica de les administracions locals
• Entitats privades de promoció econòmica territorial
• Universitats i centres de recerca d’anàlisi territorial
• Administracions públiques del territori
• Ciutadania en general
3.6. Responsabilitats de cada participant en l’organització i implementació del projecte
Serà responsabilitat del grup coordinador del projecte:
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•

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.

•

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 DACAAR, en relació amb cada participant, altres ajuts, ingressos o recursos
per finançar les activitats subvencionades.

•

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.)

•

Donar publicitat de la participació i de l’ajut obtingut del DACAAR i del FEADER 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 l’execució posterior 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 DACAAR. 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 col·laboradores:
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•

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.

•

Donar publicitat de la participació i de l’ajut obtingut del DACAAR i del FEADER en tots els
projectes i en les actuacions que se'n derivin.

•

Totes les entitats col·laboradores 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.

3.7 Resultats esperats
OBJECTIU OPERATIU

O1. Promoure l’ús d’eines de gestió energètica

O2. Consensuar una estratègia municipal i comarcal
d’autoabastiment elèctric

O3. Promoure pràctiques participatives sobre activitats
agràries respectuoses amb l’entorn i de baix consum energètic

O4. Disposar d’un espai digital de consulta i accés a informació
relacionada amb el projecte
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TIPUS DE CORRECCIÓ
Desequilibris
mediambientals
Desequilibris
socioeconòmics
Desequilibris culturals
Desequilibris
mediambientals
Desequilibris
socioeconòmics
Desequilibris culturals
Desequilibris
mediambientals
Desequilibris
socioeconòmics
Desequilibris culturals
Desequilibris
ocupació
Desequilibris
mediambientals
Desequilibris
socioeconòmics
Desequilibris culturals

RESULTATS ESPERATS

La millora de la capacitat de gestió d’entitats públiques i privades en relació al
seu consum d’energia.

La creació de nuclis de decisió de base per a la promoció de l’autogestió
energètica.

El creixement d’iniciatives que apliquen les solucions agràries derivades de
l’agricultura regenerativa, així com de la dignificació del sector de la ramaderia
extensiva.

La presència digital apropiada per impactar en la nostra comunitat local amb la
temàtica de la sostenibilitat energètica, el paisatge i l’agricultura.

3.7.1 La titularitat dels resultats obtinguts serà sempre del grup coordinador. El grup
coordinador pot cedir els resultats a les entitats col·laboradores del projecte, sempre i quan
siguin per a finalitats coherents amb els objectius definits a l’apartat 3.1, sense afectar la
titularitat efectiva del grup coordinador.
3.8 Organització i seguiment del projecte
3.8.1 Es crearà el Comitè de pilotatge del projecte el qual s’encarregarà de:
1. Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats realitzades a l’empara del present
conveni, així com dels acords de desenvolupament.
2. Revisar el conveni
3. Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin originar-se en la interpretació, execució
o aplicació del conveni i dels acords de desenvolupament
4. Vetllar pel compliment de les obligacions d’ambdues parts i la materialització efectiva
del contingut del conveni
5. Altres funcions derivades de la relació de col·laboració entre les parts
3.8.2 El comitè estarà integrat per un membre designat per cada part del conveni. El perfil que
es recomana per a aquestes funcions és de tipus tècnic, vinculat amb altres projectes similars
que es desenvolupin dins de la seva organització.
3.8.3 El comitè serà convocat pel GAL coordinador i es reunirà com a mínim una vegada durant
l'execució del projecte.
QUARTA.- Dotació pressupostària
4.1. Pressupost aprovat pel DACAAR segons resolució
FONT DE FINANÇAMENT
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% APORTACIÓ

PRESSUPOST

Aportació DACAAR

90% del cost

29.068,79 €

Recursos propis Consorci

10% del cost

3.229,87€

TOTAL

100% del cost

32.298,66 €

4.2 Distribució anual de responsabilitats financeres segons socis participants, 2021-2022
Entitats

% APORTACIÓ PRESSUPOST

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

100%

32.298,66 €

Enernou S.C.C.L.

0%

0,00 €

Consell Comarcal del Baix Camp

0%

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

0%

Consell Comarcal del Priorat

0%

Consell Comarcal de l’Alt Camp

0%

TOTAL

100% del cost

4.3 Partides pressupostàries de les despeses
4.3.1 Les partides pressupostàries del CLDRC on s’imputaran els depeses seran:
•
•
•

131.00 Laboral temporal. Tècnics
227.06 Estudis i treballs tècnics
226.02 Publicitat i propaganda

4.3.2 Les partides pressupostàries segons la seva anualitat són:
•
•
•
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131.00 Laboral temporal. Tècnics: anualitat 2021 i 2022
227.06 Estudis i treballs tècnics: anualitat 2022
226.02 Publicitat i propaganda: anualitat 2022

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32.298,66 €

CINQUENA.- Cronograma d’execució
ANYS
ACCIONS

AC1. Coordinació del projecte
AC1.1. Seguiment i assessorament als municipis per a la implementació de la
comptabilitat energètica (GenWeb)
AC1.2. Definició del mapa d’agents energètics del Camp de Tarragona

AC1.3. Seguiment del grup de treball dels pastors i les pastores

AC1.4. Generació de continguts per la pàgina web i les xarxes socials
AC2. Creació i dinamització de taules de transició energètica
AC3. Suport a activitats formatives de transformació agroalimentària o de gestió de
l’entorn agrari
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2021
Nov

Des

2022
Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

SISENA. Vigència del conveni.
6.1 El període de vigència del conveni pel que fa a les accions previstes serà fins el 31
d’octubre de 2022.
6.2 Pel que fa a les obligacions de conservació, segons la base 6.2.d de l’Ordre ARP/54/2021,
de 3 de març, el CLDRC és responsable de conservar tota la documentació de l'expedient
durant els terminis corresponents establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les
autoritats competents.

SETENA. Modificacions del conveni
7.1 La modificació del conveni es realitzarà a proposta del comitè de pilotatge, amb l’acord
dels signants del mateix.
7.2 La modificació del conveni únicament pot versar sobre:
•
•

Gestió de les accions del projecte
La participació de cada participant en l'organització i la implementació del projecte.

VUITENA. Admissió, baixa o expulsió d’una entitat participant.
8.1 L'admissió de noves entitats col·laboradores participants, 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.
8.2 Si una de les entitats col·laboradores decideix donar-se de baixa del projecte ho haurà de
notificar-ho per escrit al Grup Coordinador i aquest informar, en el termini màxim de 15 dies,
el Comitè de Pilotatge. Serà el comitè de pilotatge qui decidirà quina entitat col·laboradora
participant assumeix els compromisos alliberats, o en el seu cas, que accepti l'entrada d'un
altre soci sol·licitant per realitzar-los.
8.3 El Comitè de Pilotatge pot expulsar una de les entitats col·laboradores 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 conveni.
NOVENA.- Causes de resolució del conveni
9.1 El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per desavinença de les parts signatàries
b) Per la impossibilitat manifesta, legal o material de dur a terme el compliment de
les seves previsions
c) Per la transgressió del principi de bona fe
d) Per la transgressió de les clàusules del present conveni
e) Per mutu acord de les parts formalitzat per escrit
f) Per altres causes previstes legalment
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9.2 En el cas que es donés algun d’aquests motiu d’extinció, el grup coordinador ho
comunicarà a les entitats col·laboradores mitjançant un comitè de pilotatge, on s’exposarà el
grau d’assoliment dels objectius de l’apartat 3.1 assolits fins aquell moment, i les
conseqüències econòmiques de la no execució de la totalitat del projecte.

DESENA. Naturalesa jurídica i resolució de conflictes
10.1 Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la llei de
contractes del sector públic, és regeix per a la seva interpretació i desenvolupament per les
seves pròpies clàusules, i supletòriament, pel previst a l’ordenament jurídic administratiu.
Aquest conveni no comporta ni deriva cap dret econòmic per a les entitats col·laboradores
signants.
10.2 Les qüestions derivades de l’aplicació, interpretació del present conveni i els seus efectes
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en el seu cas, en el sí del Comitè de pilotatge
previst en el present conveni.
10.3 El procés per resoldre qualsevol conflicte consistirà en la participació voluntària de les
parts en un procés de diàleg i comunicació, a efecte del quals es realitzarà una reunió entre
ambdues parts. No obstant, en cas de persistència del desacord les parts es sotmeten a l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu competent.

ONZENA.- Règim jurídic aplicable
11.1 Serà aplicable el règim jurídic contingut a les normes següent:
a) Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, pel que s’estableixen disposicions comuns 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 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, i es deroga el Reglament (CE)
núm. 1083/2006 del Consell.
b) Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm.1698/2005 del Consell.
c) Reglament Delegat (UE) N o 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que
completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
relatiu al’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), i introdueix disposicions transitòries.
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d) Decisió d’Execució C(2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període de programació
2014-2020.
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f)

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

g) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya
h) Ordre ARP/54/2021, de 3 de març, 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 20142020 (operació 19.03.01).
i)

Resolució ARP/842/2021, de 22 de març, 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 2014-2020 (operació
19.03.01) corresponents a l'any 2020.

DOTZENA. Divulgació de la participació del DACAAR i de la Unió Europea en el projecte
12.1 El CLDRC, com a coordinador del projecte, es compromet a fer efectiva la presència del
DACAAR i de la Unió Europea tal i com estableix el punt 6.2 en el seu apartat f. de l’Ordre
ARP/69/2019, de 9 d’abril, on s’hi assenyala l’obligatorietat de publicitar, de manera
permanent i constant, la participació del DACAAR i de la Unió Europea en tots els projectes i en
les actuacions que se'n derivin.
TRETZENA.- Comunicacions
13.1 Totes les comunicacions i notificacions que s’hagin de fer les parts en virtut d’aquest
acord o que estiguin relacionades amb el mateix, s’hauran de fer per escrit i a l’adreça
electrònica indicada a l’inici del conveni a l’atenció de les persones indicades a
l’encapçalament d’aquest acord.
CATORZENA.-Finalització del projecte.
14.1 A efectes generals, el termini d’execució del projecte finalitza el 31 d’octubre de 2022,
data posterior a la qual el coordinador no pot justificar cap despesa derivada de les accions.
14.2 La no realització de la totalitat de les accions programades, afectant a l’assoliment dels
objectius operatius marcats a l’apartat 3.2, motivarà la reflexió col·legiada mitjançant comitè
de pilotatge sobre les responsabilitats derivades corresponents a cada un dels participants
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segons les seves obligacions, derivant a les mesures correctives respecte a la millora del
projecte que el comitè decideixi per un 75% o més del total del comitè. Aquest comitè de
pilotatge es realitzarà dins de la darrera quinzena del mes d’octubre de 2022.
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I en prova de conformitat signem el present conveni de col·laboració, amb sis còpies i a un sol
efecte, a data i lloc que figura per a cada signatura digital,

El president del CLDRC

El president d’Enernou, S.C.C.L.

Sr. Joan Maria Sanahuja Segú
Sra. Aleix Manonellas Tomasa

La Presidenta del Consell Comarcal del
Baix Camp

Sr. Rosa Maria Abelló Borràs

President del Consell Comarcal de
L’Alt Camp

Sr. Mateu Montserrat Miquel
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La Presidenta del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà

Sr. Carme Pallàs i Gallego

President del Consell Comarcal del Priorat

Xavier Gràcia i Juanpere
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