
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS 
JUSSÀ, EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ, EL CONSELL 
COMARCAL DE LA CERDANYA, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALTA 
RIBAGORÇA, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL, EL CONSELH 
GENERAU D’ARAN, ALBA JUSSÀ, SCCL, AGRÀRIA I RAMADERA DEL 
PALLARS DE SORT, SCCL, COOPERATIVA DE TREBALL I USUARIS 
INCORPORA’M,SCCL I FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS PER LA 
REALITZACIÓ DEL PROJECTE ATENEU COOPERATIU DE L’ALT PIRINEU I 
ARAN PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I DEL COOPERATIVISME. 

 

Tremp, 18 de febrer de 2021 

 

REUNITS 

     El Sr. Josep M. Mullol Miret, en nom i representació del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, en la seva qualitat de president, en ús de les competències 
regulades en l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat 
per decret de Presidència núm. 248/2020 de data 28 de desembre de 2020. 

     La Sra. Maria José Erta Ruiz, en nom i representació del Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça en la seva qualitat de presidenta, en ús de les competències 
regulades en l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultada 
per decret de Presidència núm. 480/2020 de data 29 de desembre de 2020.                                      

     La Sra. Josefa Lladós Torrent, en nom i representació del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell en la seva qualitat de presidenta, en ús de les competències 
regulades en l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat 
pel Ple del Consell Comarcal de data 11 de febrer de 2021.  



 

 

 

 

 

 

 

 

     La Sra. Roser Bombardó i Bagaria, en nom i representació del Consell 
Comarcal de la Cerdanya, en la seva qualitat de presidenta, en ús de les 
competències regulades en l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de 
novembre i facultada per decret de Presidència núm. 3/2021  de data 11 de 
gener de 2021. 

     El Sr. Carlos Isus Castellarnau , en nom i representació del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà, en la seva qualitat de president, en ús de les competències 
regulades en l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat 
per decret de Presidència de data 18 de febrer de 2021 . 

     El Sra Maria Vergés Pérez, en nom i representació del Conselh Generau d’Aran, 
en la seva qualitat de Síndica d’Aran, en ús de les competències regulades en 
l’article 13a) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre i facultat per Decret 
de Sindicatura de data 8 de febrer de 2021. 

     Urgell Escribà Trota amb DNI 52307541K en nom i representació de la 
Fundació Privada Integra Pirineu, en qualitat de directora segons escriptura de 
data 26 de juliol i protocol 908 del notari Sr. Xavier Francino i Batlle. 

     M. Helena Vicente Farrús amb DNI 78090513Q en nom i representació d’Alba 
Jussà, SCCL, en qualitat de presidenta segons escriptura de data 9 d’octubre 
de 2018 i protocol 662 del notari Maria Teresa Sanahuja Cambra. 

     Ester Soto Mascarilla amb DNI 78083151Z en nom i representació de Agrària i 
Ramadera del Pallars de Sort, SCCL amb poder atorgats el dia 14 d’abril de 
2020 pel notari Sra. Amalia María Lucena López i inscrits en el full 192, 
assentament 24 del registre de cooperatives de Lleida de data 8 d’octubre de 
2020. 

     Esther Dalmau Subirats amb DNI 40562202T en qualitat de president i Judith 
Val Rigalós amb DNI 46699460F en qualitat de persona autoritzada, en nom i 
representació de Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorpora’m, SCCL amb 



 

 

 

 

 

 

 

 

poders atorgats el dia 29 de juny de 2020 i protocol 391 pel notari Rafael 
Luque Doncel.  

     Totes parts en reconeixen la capacitat necessària per a formalitzar el present 
conveni i, 

      EXPOSEN 

Vist el text de l’ORDRE  TSF/234/2017, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven 
les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes 
singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius  i projectes Aracoop, per al foment 
de l’economia social i del cooperativisme i la RESOLUCIÓ TSF/1852/2020, de 
21 juliol, per la qual s’obre la convocatòria pel exercici 2020. 

Vist que l’annex 3: Línia 2, de la citada ordre: Xarxa d’Ateneus Cooperatius, 
detalla en el seu punt 3 les entitats que poden ser beneficiàries d’aquests 
ajuts: 

a) Empreses cooperatives o societats laborals que tinguin experiència en 
l'àmbit del projecte. 

b) Associacions i fundacions inscrites al Registre d'Entitats, Serveis i 
Establiments Socials (RESES) que tinguin experiència en l'àmbit del projecte. 

c) Les fundacions inscrites al Registre corresponent que prevegin com a 
finalitat o objectius en els seus Estatuts la promoció del cooperativisme. 

d) Els ens locals només poden ser entitats agrupades dels ateneus cooperatius 
o dels cercles cooperatius a tots els efectes i, excepcionalment, quan hi hagi 
raons que ho justifiquin, per una millora en el projecte, podran ser entitats 
sol·licitants.  

 (...) 

Són entitats agrupades les entitats que tenen la condició de beneficiàries, 
participen en el pressupost del projecte d'ateneu cooperatiu o cercle cooperatiu 



 

 

 

 

 

 

 

 

i estan subjectes als drets i deures com a tals que estableix aquesta Ordre i la 
normativa de referència. 

El nombre mínim d'entitats agrupades per cada ateneu cooperatiu ha de ser de 
cinc entitats, incloent-hi l'entitat sol·licitant. 

Vist que al mateix annex 3 en l’apartat 2 s’estableixen les condicions dels 
projectes dels Ateneus Cooperatius i per a la millora i adequació dels objectius 
dels projectes s’atorga a l’àmbit i demarcació territorial de l’Alt Pirineu i Aran la 
creació d’un ateneu cooperatiu. 

Vist que els Consells Comarcals, el Conselh Generau, les cooperatives i la 
fundació d’aquest àmbit i demarcació territorial han acordat el sol·licitar 
aquesta subvenció conjuntament mitjançant una agrupació sense personalitat 
jurídica, 

PACTEM LES SEGÜENTES CLÀUSULES: 

PRIMER.- Nomenar a Josep M. Mullol Miret , president del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders 
suficients per complir amb les obligacions, que com a beneficiari, correspongui 
a l’agrupació. 

SEGON.- Totes les entitats tenen la condició de beneficiàries i han d’estar 
subjectes als drets i deures inherents a aquesta condició. 

TERCER.- Autoritzar al Consell Comarcal del Pallars Jussà a gestionar la 
subvenció per a l’execució del projecte amb el detall que segueix: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Despeses directes Tècnics Cost
Tècnics Consell Comarcal Pallars Jussà (CCPJ) Principal 41.043,48 €
Tècnics Consell Comarcal Pallars Sobirà Parcial 21.000,00 €
Tècnics Consell Comarcal  de l’Alta Ribagorça Parcial 21.000,00 €
Tècnics Consell Comarcal  de l’Alt Urgell Parcial 21.000,00 €
Tècnics Consell Comarcal Cerdanya Parcial 21.000,00 €
Tècnics Conselh Generau d’Aran Parcial 21.000,00 €
Tècnics Alba Jussà, SCCL Parcial 8.000,00 €
Tècnics Fundació Integra Pirineu Parcial 4.000,00 €
Tècnics Incorpora'm, SCCL Parcial 2.000,00 €
Tècnics Agrària i Ramadera del Pallars de Sort, Parcial 2.000,00 €
Informe auditor 2.117,50 €
Cost de les accions 28.882,50 €
Despeses indirectes (CCPJ) 15% 28.956,52 €

Total 222.000,00 €

Ateneus Cooperatius Alt Pirineu i Aran 2020/2021

 

QUARTA.- En cas de revocació de la subvenció, aquesta s’aplicarà a tots els 
beneficiaris en igual percentatge al de la revocació i en el cas del cost de les 
accions, es repercutirà a parts iguals entre tots els beneficiaris o segons 
regula la normativa vigent. 

CINQUENA.- El compliment dels indicadors vindrà determinat pel pes de la 
comarca en vers l’àmbit territorial de referència de l’Ateneu. 

SISENA.- Termini del conveni. Segons s’estableix a l’annex 3 en l’apartat 3, 
entitats beneficiaries, l’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagi 
finalitzat el termini de prescripció que estableixen els articles 36 i 65 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Màxim de 4 
anys, amb possibilitat de pròrroga.    



 

 

 

 

 

 

 

 

SETENA.- És crea una comissió de seguiment formada pels tècnics 
responsables de l’Ateneu Cooperatiu de cada Consell Comarcal i el Conselh 
Generau. 

VUITENA.- Tasques a desenvolupar per totes les entitats sòcies:  

- Diagnosi i/o visibilització de l'economia social i cooperativa al territori. 
- Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i 
societats laborals i inserció laboral en empreses de l'economia social i 
cooperativa. 
- Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les 
associacions i altres empreses. 
- Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la 
continuïtat d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat. 
- Món educatiu. Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa 
cooperativa i la creació de cooperatives d'alumnes destinada a joves 
estudiants i professorat d'ESO, batxillerat i cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà i superior. 
- Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació 
en cooperatives i societats laborals destinades a prescriptors i professionals 
de l'àmbit de les assessories i gestories. 
 
NOVENA.- Desenvolupament de les accions a realitzar. Seran 
desenvolupades per diverses empreses contractades pel Consell Comarcal 
del Pallars Jussà segons el pla de treball de l’Ateneu (Calidoscoop, SCCL, 
Federació de Cooperatives de Treball d Catalunya, Facto Assessors, SCCL, 
altres proveïdors ....) i alguna altra desenvolupada directament per l’Ateneu 
Cooperatiu.   
 
DÈCIMA.- Realització d’una auditoria de revisió de la subvenció concedida 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dins del marc de 
subvencions a projectes singular, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes 
aracoop, pel foment de l’economia social i del cooperativisme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les parts presenten la seva conformitat amb aquest conveni. I per tal que 
així consti, es signen i es rubriquen totes les pàgines del present conveni, 
en el lloc i en la data enunciats a l’encapçalament.        

 

                                                                                                                                                                                                                               

 
 


