CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS, PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE COOP'ART.
Santa Coloma de Farners, 10 d’abril de 2018

REUNITS
El Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de
les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal, assistit pel Secretari
General, Sr. Francesc Xavier Hernandez Corominas.
La Sra. Astrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament de l’Ajuntament d’Anglès en
virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assistida per la Secretaria General, Sra. Sandra Pinos Martínez.
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat
legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
1. Que el Consorci del Ter-Brugent va participar a la candidatura del projecte
transfronterer COOP’ART, dins la segona convocatòria del Programa INTERREG V-A
Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, liderat per la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat Occitanie (França).
2. Que els municipis del Consorci del Ter-Brugent van acordar participar en les
actuacions incloses al projecte COOP’ART i aportar el cofinançament de la
despesa no subvencionada pel programa POCTEFA.
3. Que l'objectiu general del projecte COOP'ART és millorar el potencial artístic
(cultural i identitari) i comercial del sector de l'artesanat artístic per desenvolupar
el patrimoni cultural i l'atractiu turístic del territori del projecte.
4. Que el projecte COOP’ART ha estat programat dins 2ª convocatòria de projectes
POCTEFA, i és cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA
2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social
de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals
transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament
territorial sostenible.
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5. Que, atès que el Consorci del Ter-Brugent ha estat dissolt i que s’ha subrogat al
Consell Comarcal de la Selva el projecte COOP'ART, el Consell Comarcal de la
Selva ha signat el corresponent Conveni transfronterer de partenariat del projecte
en substitució del Consorci.
En conseqüència, les dues parts acorden signar el present conveni subjecte a les
següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues
entitats per al desenvolupament del projecte COOP'ART.
Segona.- Responsabilitats i obligacions del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva és l’entitat sòcia del projecte COOP'ART i responsable de
l’execució i justificació de les corresponents actuacions incloses al projecte.
En particular, el Consell Comarcal de la Selva és responsable de:
1. La coordinació i deguda execució de les actuacions incloses al projecte
COOP’ART.
2. La contractació dels serveis necessaris per a la gestió del projecte i la
realització de les actuacions a desenvolupar.
3. La contractació i/o designació del personal necessari per a la gestió del
projecte i la realització de les actuacions a desenvolupar.
4. La coordinació de les comissions establertes.
5. La comunicació amb el l’entitat líder del projecte COOP’ART, amb la resta
d’entitats sòcies del projecte COOP’ART i amb les diferents autoritats de gestió
del programa POCTEFA.
6. La justificació econòmica i tècnica de l’operació davant les administracions
corresponents.
7. Destinar l’aportació econòmica realitzada pels diferents Ajuntaments
col·laboradors a cobrir els següents costos:
8. El 35% de les despeses d’execució del projecte COOP’ART, corresponent a la
part no subvencionada pel programa POCTEFA.
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9. Les despeses de contractació de l’assistència tècnica necessària per la
coordinació i gestió del projecte COOP’ART, que s’estimen en 10.000,00 euros
anuals, durant els anys 2018, 2019 i 2020.
10.Informar els Ajuntaments col·laboradors de l’estat d’execució de les actuacions
del projecte i de les possibles incidències vinculades al projecte.
11.Donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació
regulades a l’annex XII apartat 2.2 del Reglament comunitari CE 1303/2013.
12.Mantenir la traçabilitat i custòdia de la documentació relativa al projecte.
Tercera.- Responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament d’Anglès
L’Ajuntament d’Anglès es compromet a:
1. Fer una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Selva per contribuir a
fer front a les despeses d’execució del projecte COOP’ART no finançades per
l’ajut POCTEFA, que corresponen al 35% del cost del projecte, i a les despeses
de contractació de l’assistència tècnica necessària per la coordinació i gestió
del projecte. Els imports a satisfer són els que s’estableixen a la clàusula
quarta del present conveni.
2. Verificar i acreditar la titularitat i la disponibilitat d’actuar als espais del
municipi on s’hagin d’executar les actuacions objecte del conveni, i disposar
dels permisos i autoritzacions necessaris quan s’escaigui.
3. Facilitar el desenvolupament de les actuacions previstes al projecte, així com
els espais necessaris per a les reunions i trobades presencials.
4. Designar un representant per participar a la comissió de seguiment.
5. Garantir que les actuacions incloses en aquest conveni no pateixin, abans de
transcórrer cinc anys des de la finalització del programa POCTEFA 2014-2020,
cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni
un canvi substancial que afecti la naturalesa, els objectius o les condicions
d’execució de l’operació, d’acord amb el que estableix l’article 71 del
Reglament (UE) 1303/2013.
6. Donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació
regulades a l’annex XII apartat 2.2 del Reglament comunitari CE 1303/2013.
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Quarta.- Quantia i forma de pagament
Els imports a satisfer per part de l’Ajuntament al Consell Comarcal de la Selva, per als
anys 2018, 2019 i 2020, són els que consten a l’Annex 1 d’aquest conveni.
En el cas de que les despeses d’execució reals del projecte COOP’ART siguin menors que
les aprovades inicialment pel programa POCTEFA, les aportacions dels ajuntaments
destinades a cofinançar aquestes actuacions es reduiran proporcionalment seguint el
sistema de càlcul que consta a l’Annex 1 d’aquest conveni.
En cadascuna de les anualitats, el Consell Comarcal de la Selva emetrà factures per
valor de l’import corresponent a l’anualitat en curs.
Cinquena.- Mecanismes de control i seguiment de les accions
El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió formada pel
personal del Consell Comarcal de la Selva vinculat a l’operació i per un representant de
cadascun dels Ajuntaments col·laboradors. La comissió es reunirà de forma ordinària
amb una periodicitat semestral i serà l’encarregada del seguiment de l’operació i dels
seus objectius.
Sisena.- Vigència i extinció
Aquest conveni serà vigent fins la finalització del programa INTERREG V-A EspañaFrancia-Andorra POCTEFA 2014-2020, incloses les possibles pròrrogues que tinguin lloc.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
a) Per incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
d) Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules del
present conveni.
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En cas d’extinció anticipada del conveni, el Consell Comarcal de la Selva podrà reclamar
a l’Ajuntament els imports corresponents a les actuacions desenvolupades fins
aleshores.
Setena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats de
caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó que els
serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques i en concret
les de règim local en matèria de col·laboració institucional.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen
aquest document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data i lloc a dalt indicat.
ANNEX 1. IMPORTS A SATISFER PELS AJUNTAMENTS PARTICIPANTS AL PROJECTE
COOP’ART
Previsió de despesa i cofinançament global dels ajuntaments:
PREVISIÓ DE DESPESA
Actuacions POCTEFA comunes

2018

2019

31.019,15 €

58.519,13 €

2020

TOTAL

9.414,72 €

98.953,00 €

Contractació assist. tècnica (part no inclosa
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
a POCTEFA)

30.000,00 €

Actuacions POCTEFA (només municipi
d'Anglès)
TOTAL
COFINANÇAMENT GLOBAL AJUNTAMENTS

7.950,00 €

7.950,00 €

48.969,15 €

68.519,13 € 19.414,72 € 136.903,00 €

2018

2019

(A) 35% Cost actuacions POCTEFA
comunes

10.856,70 €

20.481,70 €

3.295,15 €

34.633,55 €

(B) Contractació assist. tècnica

10.000,00 €

10.000,00 € 10.000,00 €

30.000,00 €

(C) 35% Cost actuacions POCTEFA (Anglès)
TOTAL

2.782,50 €
23.639,20 €

0,00 €

2020

TOTAL

0,00 €

2.782,50 €

30.481,70 € 13.295,15 €

67.416,05 €
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Imports a satisfer pels ajuntaments al Consell Comarcal de la Selva:
Aportació
Ajuntaments

(D)
%
participació1

Càlcul

Import 2018

Import 2019

Import 2020

TOTAL

Ajuntament d'Amer

17,38%

(A+B)×D

3.625,53 €

5.298,64 €

2.311,10 € 11.235,27 €

Ajuntament
d'Anglès

31,51%

[(A+B)×D]
+C

9.355,32 €

9.606,06 €

4.189,86 € 23.151,23 €

Ajuntament de la
Cellera de Ter

16,26%

(A+B)×D

3.391,18 €

4.956,15 €

2.161,72 € 10.509,05 €

Ajuntament de
Sant Julià del Llor i
Bonmatí

13,14%

(A+B)×D

2.741,46 €

4.006,60 €

1.747,55 €

8.495,62 €

Ajuntament de
Susqueda

8,34%

(A+B)×D

1.739,61 €

2.542,41 €

1.108,92 €

5.390,93 €

Ajuntament de
Sant Feliu de
Pallerols

13,36%

(A+B)×D

2.786,10 €

4.071,84 €

1.776,01 €

8.633,94 €

TOTAL
1

100,00%

23.639,20 € 30.481,70 €

13.295,15 € 67.416,05 €

La participació és proporcional a la quota 2017 del Consorci Ter-Brugent.»=

I en prova de l’anterior signen aquest conveni i a un sol efecte, al lloc i data indicats a
l’encapçalament
Pel Consell Comarcal de la Selva

Per l’Ajuntament d’Anglès
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET
DESSET
2018.05.15
15:54:02 +02'00'

Salvador Balliu Torroella

Astrid Desset Desset

President

Alcaldessa

CPISR-1 C
SANDRA
PINOS
MARTINEZ

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C SANDRA
PINOS MARTINEZ
Fecha: 2018.05.15
15:54:51 +02'00'

El Secretari General del Consell Comarcal

La Secretària General de l’Ajuntament

Francesc Xavier Hernàndez Corominas

Sandra Pinos Martínez
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