
                                                                                                                          

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL 

NOGUERA-SEGRIÀ NORD, EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I EL CONSELL 

COMARCAL DEL SEGRIÀ, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC TERRITORI 

DE VALOR: “POSAR EN VALOR ELS RECURSOS DEL TERRITORI COM A 

DINAMITZADORS DEL TURISME FAMILIAR 2023” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 

DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 I EN ELS ANYS 2021 I 2022. 

(OPERACIÓ 19.03.01) 

 
 
Balaguer, document signat electrònicament. 
 
R E U N I T S: 
 
D’una part, el Sr. Miquel Plensa Martínez , amb DNI 43727196X, President del Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, amb NIF P2500093F, amb seu a la Plaça de la Unió 
Catalanista, 1 - 25600 Balaguer, telèfon 973.44.89.33, i correu electrònic 
leader@noguerasegrianord.cat, actuant en el seu nom i representació i com a GAL 
Coordinador. 
 
D’una part, la Sra. Anna Maria Calvís Munsó, amb DNI 43711016E, Vicepresidenta primera 
del Consell Comarcal de la Noguera, amb NIF P7500005L, amb seu a la Plaça de la Unió 
Catalanista, 1 - 25600 Balaguer, telèfon 973.44.89.33, i correu electrònic 
consell@ccnoguera.cat, actuant en el seu nom i representació i com a entitat col·laboradora. 
 
I d’altra part, el Sr. David Masot Florensa, amb DNI núm. 43733841P, President del Consell 
Comarcal del Segrià, amb NIF 43733841P, amb seu al Cr. Canyeret,12 - 25007 Lleida, telèfon 
973.05.48.00, i correu electrònic presidencia@segria.cat , actuant en el seu nom i 
representació i com a entitat col·laboradora. 
 
Les tres parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, 
 
EXPOSEN: 
 
I.- El Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord va presentar una sol·licitud de 
subvenció per a la realització del projecte "TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2023" dins la convocatòria oberta 
per ORDRE ACC/55/2022, d’1 d’abril, per la qual es modifica 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 en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 8641 publicat el 
05/04/2022) i la RESOLUCIÓ ACC/1322/2022, de 27 d’abril, per la qual es convoquen els 
ajuts al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, 
en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 
19.03.01) corresponents a l’any 2022 (ref. BDNS 624232). (DOGC núm. 8663 publicat el 
09/05/2022). Actuant com a socis col·laboradors el Consell Comarcal de la Noguera i el 
Consell Comarcal del Segrià. 
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II.- Per Resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya de data 12 de juliol de 2022, s'ha concedit al Consorci Grup d'Acció 
Local Noguera-Segrià Nord una subvenció de 11.925,00 € per l’execució del projecte 
"TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del 
turisme familiar 2023", per un import d'inversió aprovada de 13.250,00 €, a executar en el 
període 1 de novembre de 2022 fins a 31 d'octubre de 2023.  
 
El Consell Comarcal de la Noguera vol col·laborar amb aquest projecte amb una aportació 
màxima l’any 2023 de 662,50€.  
 
El Consell Comarcal del Segrià vol col·laborar amb aquest projecte amb una aportació màxima 
l’any 2023 de 662,50€. 
 
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 
"TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del 
turisme familiar 2023". 
 
SEGONA.- Designació del GAL Coordinador. 
 
Designar al Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, amb domicili fiscal a la Plaça 
de la Unió Catalanista, 1, de Balaguer, amb NIF P2500093F, com a grup coordinador del 
projecte esmentat. 
 
TERCERA.- Descripció del projecte estratègic. 
 
1.- Objectius 

 
Objectiu General:  
 

• Posar en valor els recursos naturals, patrimonials i culturals del territori com a 
dinamitzadors del turisme familiar. 

 
Objectius Específics: 
 

• Implicar el sector turístic en la difusió dels recursos a promocionar i involucrar-
lo en el desenvolupament d’activitats entorn als recursos endògens del territori. 

 

• Apropar a la població autòctona, als visitants i als turistes els recursos 
patrimonials, naturals i culturals de que disposa el territori. 

 

• Fomentar l’estima i el coneixement del territori a la població autòctona, en 
especial, a les famílies a través dels infants i la tercera edat.  



                                                                                                                          

 

• Dotar a les empreses turístiques en especial, i al teixit empresarial en general, 
de més recursos per captar i fidelitzar el turisme familiar. 

 
 

2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius 
 
Accions a realitzar: 
 

• Selecció i estudi dels atractius turístics a impulsar en el projecte.  

• Elaboració de materials promocionals i metodologies per desenvolupar 
activitats. 

• Comunicació: web i xarxa d’agents. 

• Programa d’activitats turístiques. 

• Coordinació del projecte. 
 

 
3.- Beneficiaris potencials 

 
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius: 
 

• Empresaris turístics i agents socioeconòmics del territori Noguera-Segrià Nord. 

• Espais visitables del territori, allotjaments turístics en totes les seves modalitats 
i restauradors.  

 
 
4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte 

 
Serà responsabilitat del grup coordinador: 
 

• Redacció del projecte definitiu, així com l'elaboració de la proposta dels acords 
de cooperació. 

• Coordinació i execució de les accions comunes. 
• Contractació de serveis externs associats a les accions comunes. 
• Interlocució davant l'administració. 
• Coordinació financera del projecte. 
• Control i seguiment del projecte en tots els aspectes. 
• Verificació dels compromisos assumits per cada grup fins a la correcta 

realització del projecte. 
• Direcció i coordinació de la post-execució. Tancament financer i promoció del 

projecte i divulgació a la població. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

Seran obligacions i responsabilitats de les entitats col·laborades signants: 
 

• Cada entitat col·laboradora signant es compromet a complir les seves 
responsabilitats i compromisos operatius financers previstos en el projecte, i 
descrites en el capítol 5.13 i capítol 5.16 del projecte sol·licitat. L'incompliment 
de les esmentades obligacions podria ser motiu d'expulsió del projecte. 
 

• Totes les entitats col·laboradores 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 els 
organismes competents i davant de qualsevol actuació de verificació que 
realitzin els òrgans de control d’àmbit comunitari, nacional o autonòmic.  

 
 
5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte 

 
El seguiment del conveni s’efectuarà mitjançant la comissió de seguiment formada les 
gerències de cada entitat signant.  
 
Es preveu la celebració d’una sessió de la comissió de seguiment per l’execució del 
projecte, sense perjudici que se’n pugui realitzar d’altres, a instància de qualsevol 
membre de la Comissió de seguiment.  
 
 

6.- Resultats esperats 
 
 

El projecte “Territori de Valor: posar en valor els recursos del territori com a 
dinamitzadors del turisme familiar 2023”, pretén incidir en la correcció de desequilibris 
mediambientals, socioeconòmics, culturals i d’ocupació. Concretament s’espera: 
 

• Dotar d’eines als establiments turístics per tal de poder realitzar activitats i així 
afavorir l’ocupació i la participació en les activitats turístiques del territori, fent 
especial incidència en els joves i les dones. 

• Elaborar materials fàcilment imprimibles i amb un baix cost econòmic. 

• Disposar dels recursos en línia per minimitzar l’impacte mediambiental. 

• Dinamitzar econòmicament el sector. 

• Diversificar el sector. 

• Afavorir l’empoderament de l’empresariat turístic, en benefici propi i en benefici 
de la identitat territorial.  

• Afavorir l’empoderament de les famílies proporcionant una experiència 
vivencial dels recursos naturals, patrimonials i culturals.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                                          

 
QUARTA.- Pressupost, justificació i pagament 
 
La dotació pressupostària total del projecte és de 13.250,00€. El desglossament anual i per 
GAL s’adjunta en l’Annex 1.  
 
La subvenció aprovada total és d’11.925,00€, dels quals el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC) concedeix 6.797,25€ (57%) i el FEADER Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) concedeix 5.127,75€ al Consorci Grup d’Acció 
Local Noguera-Segrià Nord per resolució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya de data 12 de juliol de 2022 per a l’execució del 
projecte “Territori de Valor: posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del 
turisme familiar 2023”; 
 
Per a la resta d’execució del projecte, 662,50€ provenen de l’aportació del Consell Comarcal 
de la Noguera i 662,50€ provenen de l’aportació del Consell Comarcal del Segrià.  
 
El pagament d'aquests imports per part dels Consells Comarcals al Consorci Grup d'Acció 
Local Noguera-Segrià Nord s’efectuarà prèvia presentació de la justificació entregada al 
DACC d’acord a la base 18 de l’Annex 1 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 del grups d’acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 
8360 publicat el 09/03/2021) durant l’anualitat 2022 i l’ORDRE ACC/55/2022, d’1 d’abril, per 
la qual es modifica 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 en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i en els anys 2021 i 2022 
(operació 19.03.01). 
 
 
 
 
CINQUENA.- Compromís de finançament 
 
Cada entitat col·laboradora signant es compromet a complir les seves responsabilitats i 
compromisos operatius i financers previstos en el projecte. 
 
 
SISENA.- Cronograma d’execució 
 

CRONOGRAMA PROJECTE “TERRITORI DE VALOR”  

             

  2022 2023 
Núm. Descripció Nov-Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct 

1 Procés participatiu per identificar els 
recursos a impulsar en el projecte 

                     

2 Elaboració de materials 
promocionals i metodologies per 
desenvolupar activitats                       

3 Comunicació: Jornades i web 
                      

4 Coordinació 
 
            



                                                                                                                          

SETENA.- Durada del conveni  
 
La vigència d’aquest conveni serà de quatre anys des de la seva formalització. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim  Jurídic 
del Sector Públic, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants 
del conveni podran acordar de mutu acord la seva pròrroga per un període de fins a quatre 
anys  addicionals o la seva extinció. 
 
 
VUITENA.- Causes de resolució del conveni  
 
 
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, la resta de membres podran optar per exigir-ne el compliment o la seva 
resolució. 
 

 
NOVENA.- Resolució de 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. 
 
I en prova de conformitat es signa el present conveni de col·laboració, per duplicat exemplar 
i a un sol efecte, en el lloc i data esmentats en l’encapçalament. 
 
 
 
 
President del Consorci       Vicepresidenta primera            President del Consell 
Noguera-Segrià Nord        Comarcal de la Noguera            Comarcal del Segrià 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Plensa Martínez        Anna Maria Calvís Munsó David Masot Florensa 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

ANNEX 1. PRESSUPOST  
 
TOTAL 
 

Tipus 
 acció 

Descripció GAL Coord. TOTAL 

AC 1 
Selecció i estudi dels atractius 
turístics a impulsar en el projecte 
(Cost associat a coordinació) 0,00 € 0,00 € 

AC 2 
Elaboració de materials 
promocionals i metodologies per 
desenvolupar activitats 10.586,29 € 10.586,29 € 

AC 3 
Comunicació: web i xarxa d’agents 
(cost associat a coordinació) 0,00 € 0,00 € 

AC 4 Coordinació 
2.663,71 € 2.663,71 € 

TOTAL   13.250,00 € 13.250,00 € 

 
 
Les actuacions del projecte es concentren en l’anualitat 2023, tal com s’especifica en la 
següent distribució pressupostària d’acord amb el cronograma del projecte. 
 
 
 
PRESSUPOST 2023: 
 
 

Tipus 
 acció 

Descripció GAL Coord. TOTAL 

AC 1 
Selecció i estudi dels atractius 
turístics a impulsar en el projecte 
(Cost associat a coordinació) 0,00 € 0,00 € 

AC 2 
Elaboració de materials 
promocionals i metodologies per 
desenvolupar activitats 10.586,29 € 10.586,29 € 

AC 3 
Comunicació: web i xarxa d’agents 
(cost associat a coordinació) 0,00 € 0,00 € 

AC 4 Coordinació 
2.663,71 € 2.663,71 € 

TOTAL   13.250,00 € 13.250,00 € 

 
 

Finançament projecte total 2023: 

 
Entitat participant Import Percentatge 
GAL coordinador (pressupost DAAC i FEADER) 11.925,00€ 90 % 

Consell Comarcal de la Noguera (Entitat 

Col·laboradora 1) 

662,50€ 5 % 

Consell Comarcal del Segrià (Entitat 

Col·laboradora 2) 

662,50€ 5 % 

TOTAL 13.250,50 € 100 % 

 
 
 



                                                                                                                          

 
 
 
Finançament projecte 2023: 

 
Entitat participant Import 

GAL coordinador (pressupost DAAC i FEADER) 11.925,00€ 

Consell Comarcal de la Noguera (Entitat 

Col·laboradora 1) 

662,50€ 

Consell Comarcal del Segrià (Entitat 

Col·laboradora 2) 

662,50€ 

TOTAL 13.250,00 € 
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