CONVENI ENTRE EL CENTRE TECNOLÓGIC FORESTAL OE CATALUNYA I LA FEDERAClÓ
CATALANA O' ASSOClACIONS OE PROPIETARIS FORESTALS

Castell de Montesquiu, 24 de mar, de 2012

REUNITS

O'una part,el Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, en qualitat de president del Centre Tecnológic
Forestal de Catalunya, actuant en nom i representació d'aquesta institució amb domicili a
Solsona, ctra. de Sant Lloren, de Morunys, km.2 de Solsona i amb ClF Q·7550005H.
1 de l'altra, el Sr. Jaume Rabeya Casellas, en qualitat de president de la Federació Catalana
d'Associacions de Propietaris Forestals, actuant en nom i representació d'aquesta institució
amb domicili a Pla,a de l'Ajuntament, sin. 08672. Gaia i ClF G-65051732

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessaria per a formalitzar el
present convenl 1,

MANIFESTEN

PRIMER: Que el Centre Tecnológic Forestal de Catalunya (en endavant CTFC) es un consorci
format pel Consell Comarcal del Solsones, la Universitat de Lleida, la Oiputació de Ueida , la
Generalitat de Catalunya, la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca i el Centre
de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya, constituil per a desenvolupar funcions
' - d'investigació, experimentació , transferencia de tecnologia i formació en materia forestal, de
desenvolupament rural i mediambiental.

SEGON: Que la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (en endavant
BOSCAT) es una entitat sense afany de lucre que recolza, representa i coordina els interessos
de 19 associacions de propietaris forestals federades , amb capacitat técnica i económica per
a l 'execució de treballs forestals en 76.000 ha associades a les entitats que representa.

TERCER: Que tan el CTFC com BOSCAT estan d 'acord en establir una col·laboració en els
camps de la bioenergia.

I reconeixent- se ambdues parts competencia i capacitat per formalitzar aquest document,
pacten les següents,

CLAuSULES
PRIMERA.- FINAUTAT OE L'ACORO
L'objecte d'aquest acord es l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre el
CTFC i la BOSCAT en activitats sobre bioenergia forestal.

SEGONA.- OBUGACIONS DE LES PARTS
1.
En el marc del projecte Biomasstradecentre II (en endavant BTCII), finan~at pel
programa lEE (Grant agreement no. IEE/1 0/11 5/512. 591387):
A. El CTFC es compromet a:
Fer particip a BOSCAT -juntament a altres institucions col·laboradores- de les
novetats que sorgeixin en el marc del projecte BTClI.
Incloure i comptar amb la participació de BOSCAT de forma prioritária
juntament amb altres institucions col·laboradores· per a la organització, difusió i
realització d'un o mes esdeveniments (workshops, demostracions, cursos) que
organitzi en el marc del BTCII.
Citar, mencionar o fer constar explicitament la participació de BOSCAT en dits
esdeveniments.
B. BOSCAT declara que:
Considera el projecte BTCII d' interés per a I'ámbit d'actuació de BOSCAT a
Catalunya.
C. I per aixó, BOSCAT es compromet a:
Participar directa o indirectament en un o mes esdeveniments (workshops,
demostracions, cursos) que s'organitzin en el marc del BTCII.
Contribuir a la difusió de les activitats que s'organitzin en el marc del BTCI!.
Contribuir a la realització d'altres acdons en el marc del BTCII de forma general.
En tot cas, aquestes actuacions es portaran a terme respectant els acords signats
entre el CTFC i la resta de socis del projecte, la pro posta tecnica del projecte BTCII i
d'acord amb el que estableix la normativa europea que regula el desenvolupament i
implementació deis projectes que es desenvolupen en el marc del programa lEE.
11 .

En el marc del projecte PROFORBIOMED ,
A.

finan~at

pel programa INTERREG MEO:

El CTFC es compromet a:
Fer particip a BOSCAT de tota la informació de relleváncia generada a través del
projecte, tant la generada a Catalunya (participi o no BOSCAT) com la generada
a altres pa',sos on s'estiguin realitzant accions pilot similars amb pi blanc o
d'altres especies meciterránies, sempre que es respectin els acords entre el
CTFC i la resta de socis del projecte PROFORBIOMEO, el que estableix la
normativa europea que regula el desenvolupament deis projectes que
s'implementen en el marc del programa Interreg MED i, en particular, aquelles
disposicions relatives a la confidencialitat deis resultats i a la divulgació de la
informació.
En cas que l'adequació de les actuacions previstes als parámetres de les accions
pilot del projecte generi despeses addicionals per a BOSCAT, si eseau, es firmará
un full d'encárrec per a les actuacions corresponents a fi i efecte de compensar
els treballs realitzats.

B. BOSCAT es compromet a:
Informar al CTFC d'aquelles actuacions a dur a terme que puguin ser objecte
de prova pilot, preferentment en boscos amb una eina de planificació.
Facilitar al CTFC la informació relativa a les dades dasométriques i
topográfiques de qué disposi de la unitat d'actuació, de models de producció
utilitzats per a la planificació, aixi com les dades relatives a l'execució
d'aquesta (documentació administrativa, intensitat prevista, calendari, etc.).
Facilitar l'execució de les proves pilot de manera que s'ajustin als parámetres
pro posa ts pe I CTFC.
Facilitar al CTFC informació sobre localització d'actuacions d'extracció de
biomassa, o similar a acordar entre CTFC i BOSCAT, realitzades amb
anterioritat fins a 15 anys ) aixi (om informació relativa l'actuació realitzada i
les dades dasométriques prévies a l'actuació

C. Abó mateix, es contempla la possibilitat de qué aquesta col'laboració es pugui
ampliar a altres ACClONS a realitzar en el marc del projecte PROFOBIOMED, SI AIXí
ES DECIDEIX DE MUTU ACORD PER LES PARTS.
En tot cas, aquestes actuacions es portaran a terme respectant els acords signats entre
el CTFC i la resta de socis del projecte, la proposta técnica del projecte PROFORBIOMED
i d'acord amb el que estableix la normativa europea que regula el desenvolupament i
implementació deis projectes que es desenvolupen en el marc del programa
INTERREG MED.
TERCERA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Les Parts acorden establir una comissió de seguiment del present conveni integrada per dos
membres, designant una persona cadascuna de les entitats signants.
Essent les persones inicialment proposades:
1. '
Per part de BOSCAT:
Jaume Minguell Garriga , Gerent
2.'
Per part del CTFC
Pere Josep Navarro i Ma roto, Cap de I'Área d'Aprofita ments Fusters i Biomassa.

QUARTA.- CONFIDENCIALlTAT I PUBUCACIÓ DE RESULTATS.
Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, des de cap aspecte i en cap
circumstáncia, les dades de carácter personal o confidencial a les que tingui accés com a
conseqüencia de la implementació d 'aquest acord de col.laboració.
Les dades i informes obtinguts durant la realització deis projectes conjunts, així com els resultats
finals, tindran carácter confidencial. Quan una de les parts desitgi utilitzar els resultats parcials
o finals, en part o en la seva totalitat, per a la seva publicació com a article, conferencia, etc.,
haur;, de sol· licitar la conformitat de l'altra part per escrit.
En el cas que BOSCAT decidís publicar total o parcialment els resultats obtinguts en el marc
d'aquest acord, haurá de citar expressament al Centre Tecnológic Forestal de Catalunya.
Ai xí mateix, el Centre Tecnológic Forestal de Catalunya podr;, utititzar els resultats parcials o
finals del projecte, amb finalitats docents o científiques, sempre i quan es faci menció
expressa del suport rebut per part de BOSCAT

CINQUENA.- ENTRADA EN VIGOR I DURAClÓ.
El present acord de coHaboració entrará en vigor en el moment de la seva signatura i la seva
vigencia sera:
Per a les accions en el marc del projecte BTCII fins al final del projecte
Biomasstradecentre 11, previst a l'Abril del 2014.
Per a les accions en el marc del projecte Proforbiomed, fins a la finalització del
mateix, prevista el Febrer de 2014.
La vigéncia del conveni es prorrogará automáticament en el supósit que, mitjan~ant autorització
deis órgans competents, s'ampliés el termini d'execució deis projectes citats.
SISENA.- MODlFICAClÓ I RESOLUClÓ.
Les parts podran modificar o denunciar el present document en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol de les parts podrá denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a I'altra
part amb sis mesos d'antelació a la data en la qual es doni per finalitzat.
Les disposicions de la cláusula quarta subsistiran després de la resolució del convenio

SETENA.- JURISDlCClÓ

El CTFC i BOSCAT es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui
sorgir en el desenvolupament d 'aquest convenio
A falta d'acord amistós, la jurisdiccíó contenciosa administrativa será la competent per
pronunciar-se sobre qualsevol litigi relatiu al present contracte que es susciti entre les dues
parts.

I en prova de conformitat les parts firmen per duplicat el present document en ellloc i la data
indicats a la part superior.

Per part del CTFC

----

de BOSCAT

