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Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci [...]

Parts

[nom i  cognoms],  president  de la Diputació de Girona,  per nomenament en sessió
constitutiva de data [...], assistit pel secretari general, [nom i cognoms].

[nom i cognoms], presidenta del Consorci [...], en virtut de l’acord de [...].

Antecedents

1. El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (en endavant, DAR)
va  iniciar  l’any  2003  un  pla  pilot  per  millorar  la  fertilització  nitrogenada  en
l’agricultura  de  diverses  comarques,  encaminat  a  optimitzar  l’ús  del  nitrogen
emprat  en l’agricultura  a fi,  d’una banda,  de mantenir  una alta  productivitat  i
qualitat dels productes, i, de l’altra, de minimitzar els efectes negatius per al medi
ambient.  Aquest  pla  pilot  ha  comptat  des  de l’inici  amb la  participació  de la
Diputació de Girona i de diversos consells comarcals.

2. Els resultats positius d’aquest pla pilot, que a partir del 2006 es va fer extensiu a
diferents comarques de la  província,  i  el  creixent  problema de l’increment de
nitrats a les aigües subterrànies han induït el DAR i l’Agència Catalana de l’Aigua
a estendre el pla a totes les comarques de Girona.

[...]

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents

Pactes

1. Aquest  conveni  té per  objecte establir  els  termes de la  col·laboració entre la
Diputació  de  Girona  i  el  Consorci  [...]  per  desenvolupar  a  la  demarcació  de
Girona  el  Pla  per  a  la  Millora  de  la  Fertilització  Agrària  a  les  Comarques
Gironines  (PMFACG),  d’acord  amb  la  clàusula  [...] de  l’Acord  marc  de
col·laboració per a l’impuls del PMFACG.

2. Mentre  tingui  vigència,  el  PMFACG  constarà  de  les  grans  línies  de  treball
següents:
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a)  Actuacions  d’assessorament,  de  recerca  i  de  demostració:  assessorament
directe i zonal, assajos i demostració de la implantació de cultius captadors de
nitrogen.

b)  Actuacions  de  transferència:  cursos  pràctics,  fulls  informatius,  jornada  de
demostració de maquinària, jornades tècniques, pàgina web, etcètera.

[...]

Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat.

Girona, 18 de juny de 2010 Blanes, 18 de juny de 2010

Per la Diputació de Girona Per [l’altra part]

[rúbrica] [rúbrica]

El secretari general

[rúbrica]

            


