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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE 
CATALUNYA (AdM) I L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) 

 

REUNITS 

 

D’una part, ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM), amb CIF 
G43946441 i amb domicili al carrer Dr. Vilardell,1 de L'Estany, representada pel Sr. 
Mario Urrea Marsal, amb DNI 40855245T com a President. 

 

De l’altra, ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA), amb CIF 
G43722453, i amb domicili a la ctra. de Sant Llorenç de Morunys Km número 2 de 
Solsona, representada per la Sra. Roser Bombardó Bagaria, amb DNI 78150765P com 
a Presidenta. 

 

MANIFESTEN 

1. Que l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) neix com una  
entitat sense afany de lucre, que vol donar una veu conjunta als pobles de 
Catalunya que tenen menys de 500 habitants. 

2. Que l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) pretén millorar la 
capacitat de gestió dels ajuntaments per a millorar la qualitat de vida dels 
seus habitants.  

3. Que l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) és un instrument per 
fer visible la realitat dels micropobles i contribuir a que els seus habitants 
visquin en unes condicions el màxim de dignes perquè no tinguin la sensació de 
ser ciutadans de segona categoria, treballant per assolir l’equilibri territorial. 

4. Que l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) és la xarxa 
regional de desenvolupament rural de Catalunya que dona suport i representa 
als 12 Grups d'Acció Local (GAL) catalans. 

5. Que des de l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) i des 
dels diferents Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL) es desenvolupen 
diferents projectes de cooperació que tenen com a objectiu combatre 
necessitats presents i futures del món rural, com son el repte demogràfic, la 
transició energètica o l’emergència climàtica, entre altres. 

6. Que des de l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) es 
dinamitza l’economia local i col·labora per que aquesta repercuteixi 
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directament en el territori per tal que aquesta inversió generi llocs de treball 
que, al mateix temps, incideixen positivament en el circuit econòmic i 
l’equilibri territorial. 

7. Que l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) i L’ASSOCIACIÓ 
D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) estan interessades en col·laborar 
per tal de ser més eficients i efectives a l’hora de dur a terme els seus 
objectius en tots aquells àmbits que els siguin comuns, així com treballar pel 
desenvolupament rural de Catalunya i l’equilibri territorial. 

8. Que per donar compliment a aquesta voluntat de col·laboració, i partint del 
fet que ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient 
per obrar, les dues entitats acorden voluntàriament el present conveni que es 
regirà pels següents: 

 

ACORDS 

 

Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ 
DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) i L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE 
CATALUNYA (ARCA) per tal de treballar pel desenvolupament rural de Catalunya i 
l’equilibri territorial. 
 
Amb aquesta finalitat, l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM)  i 
l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) treballaran 
conjuntament en el desenvolupament de les accions inserint especialment en: 
 

- Establir un marc de relació i comunicació entre les entitats que afavoreix-
hi i faciliti en tots els seus àmbits la participació de tots els interessats. 
 
- Oferir les eines, informació i formació necessària per al correcte 
funcionament i gestió dels objectius comuns. 
 
- Cercar i gestionar els recursos necessaris per el desenvolupament i 
consecució dels objectius d’aquest conveni així com per a sostenibilitat del 
mateix. 
 
- Promoure les sinergies per una banda amb altres àmbits en que aquesta 
col·laboració hi pugui aporta un valor afegit significatiu i per l’altra amb 
altres entitats, ens i administracions ja siguin publiques o privades per fer 
que els objectius redundin en beneficis al territori. 
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Segon. EL POSICIONAMENT D’AMBDUES PARTS 
 
Ambdues parts es comprometen a col·laborar, en la mesura del possible per 
realitzar i donar suport a les actuacions conjuntes de promoció i tasques 
relacionades als seus corresponents objectius. 

 
Tercer. DURADA DEL CONVENI 

El present conveni entrarà en vigor des del moment en que les part el signin i es 
prorrogarà automàticament, tret que alguna de les parts notifiqui fefaentment a 
l’altra la seva voluntat de no prorrogar-lo. 

 

Quart.  CAUSES DE RESCISSIÓ 

La simple voluntat d’una de les parts i/o el mutu acord d’ambdues, són motius 
suficients per a rescindir el conveni. 

 

Cinquè. MODIFICACIONS.  

Qualsevol modificació dels pactes descrits en aquest conveni es podran fer 
mitjançant un annex al mateix i per acord de les parts signants d’aquest. 

 

Sisè. ARBITRATGE I JURISDICCIÓ  

Aquest Conveni es regeix per les seves pròpies estipulacions i, en allò que no quedi 
reflectit en el present document s’aplicarà el que pactin les parts de comú acord.  

 

Setè. PUBLICITAT  

Els signants es comprometen a publicar el conveni en els seus respectius portals de 
transparència. 
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I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el 
present conveni per exemplar duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data 
indicats al document. 

 

Roser Bombardó Bagaria           Mario Urrea Marsal 

 

 

 

 

Presidenta 

ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES 
RURALS DE CATALUNYA 

President 

ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES 
DE CATALUNYA 
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