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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE 
CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I 

L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA 

 

REUNITS 

En MARIO URREA MARSAL, alcalde de Torrebesses, en la seva condició de 
President de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), domiciliada al carrer 
Dr. Vilardell número 1 de l’Estany. 

En LLUÍS SOLER PANISELLO, alcalde de Deltebre, en la seva condició de 
President de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al 
carrer València 231 de Barcelona. 

Na ROSER BOMBARDÓ BAGARIA, Presidenta del Consell Comarcal de la 
Cerdanya, en  la seva condició de Presidenta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA), amb domicili a la ctra. de Sant Llorenç de Morunys número 2 de 
Solsona. 

 

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària i la representació per a la 
signatura del present Conveni de Col·laboració, essent per això que, 

 

DIUEN 

1. Que les entitats signants del present Conveni tenen l’interès comú de treballar 

pel desenvolupament rural de Catalunya. 

 

2. Que, amb la voluntat d’aconseguir que el món rural del nostre país decideixi el 

seu propi futur, totes les entitats signants volen impulsar l’elaboració de 

l’Agenda Rural de Catalana (ARC).  

 

3. Que aquesta agenda respon a una estratègia global de lluita contra el canvi 

climàtic i de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible en el 

marc d’una futura agenda rural europea. 
 

4. Que en data 20 de novembre de 2020 el Govern de la Generalitat, en la 

comissió interdepartamental sobre despoblament rural, depenent de la 

Conselleria d’Agricultura,  va fer l’encomana a les entitats signants del present 

conveni i al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) per 

fer la proposta metodològica per a la redacció de l’Agenda Rural i constituir-se 

com a comissió redactora. 

 



  

  

2 

 

5. Que és voluntat de totes les parts que el document final de l’ARC.CAT, sigui 

reconegut i assumit per institucions, entitats socioeconòmiques i ciutadans, i 

acabi formant part de la planificació estratègica del Govern de la Generalitat 

per als propers anys. 

 

6. Que amb la finalitat de fixar el marc jurídic que empari la relació entre els 

signants fins a l’aprovació del text final de l’Agenda Rural, totes les parts, 

 

 

ACORDEN 

Primer.- OBJECTE 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració de les entitats que 
han rebut l’encomana de constituir-se en la comissió que ha de coordinar els treballs  
per a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya. 

 

Segon.- METODOLOGIA 

2.1. La comissió redactora no té personalitat jurídica pròpia. La responsabilitat de 
coordinar i impulsar la redacció de l’ARC.CAT és comú als signants del present 
conveni, que treballaran conjuntament en les diferents fases del projecte. 

2.2. La comissió redactora vetllarà perquè a través d’un procés participatiu, els 
ciutadans, les entitats i les institucions representatives de les diferents ruralitats de 
Catalunya, concretin en l’ARC.CAT els reptes i les necessitats per als propers anys 
des del coneixement i la sensibilitat dels qui hi viuen. 

2.3. La comissió redactora estarà en permanent contacte amb el Govern de la 
Generalitat mitjançant la Comissió Interdepartamental sobre desenvolupament rural, 
per a donar compte de l’evolució de les diferents fases del projecte. 

2.4. Es constituirà una comissió motora constituïda pels principals agents 
socioeconòmics. 

2.5. Que inicialment, i a títol orientatiu, s’han previst les següents fases, que poden 
ésser modificades en funció de les aportacions de les diferents fases de participació: 

 2.5.1. Redacció de l’esborrany inicial: 

 Treball intern amb els agents territorials 

 Aportacions generals a través d’enquesta 

 Treball a través de les entitats municipalistes 

 Document inicial 
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 2.5.2. Redacció document consensuat de l’Agenda Rural: 

 Elaboració d’un qüestionari en profunditat (a partit de l’esborrany 
inicial). 

 Participació territorial presencial. 

 Participació societat no presencial (qüestionari). 

 Participació diferents departaments del Govern de la Generalitat. 

 Participació municipalista. 

 Document final. 
 

Tercer.- OBLIGACIONS 

L’ARCA, l’AMC i l’ACM es comprometen i s’obliguen a impulsar conjuntament el 
projecte d’Agenda Rural de Catalunya fins a l’aprovació del document final. 

 

Quart.- ASPECTES ECONÒMICS 

El present conveni no comporta obligacions econòmiques. 

Les diferents entitats es comprometen a aportar el capital humà de les seves pròpies 
organitzacions per a dur a bon terme el present projecte, i a vetllar per cercar el 
finançament necessari de les institucions i entitats implicades en el projecte per a 
completar el pressupost previst per a la redacció de l’ARC.CAT. 

 

Cinquè.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE 
L’ARC.CAT 

Per a la redacció i coordinació dels treballs per l’elaboració de l’Agenda Rural 
Catalana, es constitueix una comissió formada per dues persones en representació 
de cada entitat signant i per representants del CADS. 

La comissió podrà convidar a participar en els seus treballs i reunions a aquelles 
persones que consideri oportú.  

 

Sisè.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT  

Es constituirà una comissió mixta de seguiment que vetllarà pel compliment del 
present conveni, per resoldre els dubtes que es plantegin en la seva interpretació i 
execució i avaluar-ne el grau de compliment. 

La comissió la composaran un representant institucional designat per cadascú dels 
signants del present conveni.   
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Setè.- VIGÈNCIA 

Aquest conveni produeix efectes des de la seva signatura i s’extingeix amb la 
finalització del projecte d’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya. 

 

Vuitè.- EXTINCIÓ 

Aquest conveni s’extingeix pel transcurs del termini de vigència, per acord entre les 
parts que el signen o per denúncia. 

Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni. L’incompliment de les obligacions i 
els compromisos assumits en el present document, legitima les parts a denunciar el 
conveni en qualsevol moment. 

En el cas d’extinció avançada del conveni, la comissió mixta de seguiment, escolada 
la comissió tècnica, proposarà les accions oportunes perquè les accions realitzades 
fins aquell moment puguin concloure, si és el cas, sense causar cap perjudici als 
signants ni a tercers. 

 

Novè.- PUBLICITAT 

Els signants es comprometen a publicar el conveni en els seus respectius portals de 
transparència. 

 

I en prova de conformitat i acceptació, totes les parts signen aquest conveni de 
col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

President AMC            President ACM        Presidenta ARCA 
Mario Urrea Marsal      Lluís Soler Panisello       Roser Bombardó Bagaria 
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