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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 03/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 7 de febrer de 2017 
Hora d’inici: 19:05 hores 
Hora d’acabament: 20:30 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President: • Sr. Eudald Picas i Mitjavila 

• Sr. Joan Manso i Bosoms (s’incorpora 
al punt 18 de l’ordre del dia) 
 

 Vicepresidents: • Sra. Immaculada Constans i Ruiz  
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers: • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé  
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Jordi Moner i Caner 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
 Interventora • Sra. Montserrat Miarons i Serra 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 

administratives i tècniques particulars que regulen la contractació, 
mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix,  del contracte de subministrament de formigó amb destí a la 
pavimentació de camins de la comarca del Ripollès. 

3. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Ripoll per al finançament  de les activitats gaudeix tot 
l’any al Ripollès del 2017. 

4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Setcases per a la contribució al cofinançament 
del servei de joventut comarcal, any 2017. 

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Vilallonga de Ter per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 
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6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Llanars per a la contribució al cofinançament del 
servei de joventut comarcal, any 2017. 

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 

8. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Molló per a la contribució al cofinançament del 
servei de joventut comarcal, any 2017. 

9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 

10. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la contribució 
al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 

11. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 

12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Gombrèn per a la contribució al cofinançament 
del servei de joventut comarcal, any 2017. 

13. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017. 

14. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Toses per a la contribució al cofinançament del 
servei de joventut comarcal, any 2017. 

15. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Planoles per a la contribució al cofinançament 
del servei de joventut comarcal, any 2017. 

16. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Pardines per a la contribució al cofinançament 
del servei de joventut comarcal, any 2017. 

17. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Queralbs per a la contribució al cofinançament 
del servei de joventut comarcal, any 2017. 

18. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
18.1 Ratificar decret d’aprovació de factures de 31 de desembre de 2016. 

19. Mocions d’urgència: 
19.1 Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i 
el Consell Comarcal del Ripollès per a la formació pràctica en centres de 
treball (Arxiu Comarcal del Ripollès). 
19.2 Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i 
l’Ajuntament de Gombrèn per al pagament de les obres de condicionament 
de la zona propera a la Plaça del Carbasser. 
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Control de l’Acció de Govern 
 

20. Donar compte dels decrets de Presidència. 
21. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
22. Precs i preguntes. 

 
El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de gener de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT, DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE 
REGULEN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS 
BAIX, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ AMB 
DESTÍ A LA PAVIMENTACIÓ DE CAMINS DE LA COMARCA DEL 
RIPOLLÈS  
 
En data 15 de desembre de 2016, el Consell Comarcal del Ripollès  va subscriure 
un conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització d’actuacions en la xarxa de camins 
durant el 2017, pel qual el Departament es compromet a portar a terme una 
aportació econòmica de 97.000 €, destinada a finançar l’import de la realització de 
les actuacions de condicionament dels camins, que es descriuen en l’Annex II de 
l’esmentat conveni. 
 
Els Ajuntaments de Queralbs, Molló i Sant Pau de Segúries, han manifestat la seva 
voluntat d’adquirir una major quantitat de formigó al mateix preu que resulti 
d’aquesta licitació. És per això que s’han compromès a fer reserva de crèdit i a 
aportar les quantitats de  4.000 €, 2.500 € i 3.000 €, respectivament a aquest efecte, 
i a satisfer el seu pagament al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Els Serveis Tècnics de la corporació han redactat la “Memòria descriptiva de les 

actuacions previstes en la comarca del Ripollès, en la convocatòria per a 

l’atorgament de subvencions, per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 

camins a les comarques de muntanya. Subministrament de formigó” que forma part 
essencial del contracte. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i particulars que regulen la contractació 
del procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del 
subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals de la 
comarca del Ripollès; 
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Atès que per a dur a terme aquest servei s’ha de procedir a la tramitació i resolució 
de l’expedient de contractació corresponent, amb l’aprovació dels plecs i de la 
despesa corresponent; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 3 de setembre de 2015, i publicades al BOP de Girona número 186, 
de 25 de setembre de 2015; 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar la tramitació de l’expedient de contractació i el procediment 
d’adjudicació per procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals 
de la comarca del Ripollès, en la forma que consta a la “Memòria descriptiva de les 

actuacions previstes en la comarca del Ripollès, en la convocatòria per a 

l’atorgament de subvencions, per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de 

camins a les comarques de muntanya. Subministrament de formigó”, redactada 
pels Serveis Tècnics de la corporació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars del 
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix del 
subministrament de formigó amb destí a la pavimentació de camins rurals de la 
comarca del Ripollès. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa de 88.016,53 €, IVA exclòs, de preu base més 
18.483,47 € corresponent al 21 % d’IVA, i que resulta un import total de 106.500 € 
(CENT SIS MIL CINC-CENTS EUROS) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent, supeditat a l’informe favorable d’Intervenció. 
 
Quart. Convocar el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 
mitjançant anuncis de licitació en el BOP de Girona, i al tauler d’anuncis de la 
corporació pel termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la 
publicació al BOP de Girona. També es publicarà l’anunci de licitació a la web del 
Consell Comarcal del Ripollès www.ccripolles.cat en l’apartat del Perfil del 
contractant. 
 
Cinquè. Que Intervenció informi sobre la disponibilitat pressupostària i Secretaria 
sobre el procediment a seguir. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER AL FINANÇAMENT  DE 
LES ACTIVITATS GAUDEIX TOT L’ANY AL RIPOLLÈS DEL 2017 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Ripoll per al finançament de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès” del 
2017; 
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Vist l'informe d'Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ripoll per al 
finançament de les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès” del 2017, el qual és 
del contingut literal següent:  
 
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll per al 
finançament de les activitats Gaudeix tot l’any al Ripollès, del 2017. 

 

Ripoll, ___ de _________ de 2017 

 

 

R E U N I T S: 
 

D’una part, l’Il·lm. senyor  JORDI MUNELL I GARCIA alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, 

expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per .....en sessió de data 

..............de...............de 2017, i d’altra, 

 

L’Il·lm. senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, actuant en nom 

i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord adoptat pel 

Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data ___ de _____ de 2017. 

 

M A N I F E S T E N: 
 

I.- El Servei de Joventut del Ripollès, durant tot l’any 2017, organitzarà la segona edició del projecte 

“Gaudeix tot l’any al Ripollès”, adreçat a joves de 12 a 17 anys. El programa d’activitats comarcals 

consistirà en quatre sortides repartides durant l’any. 

 

II.- El projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” sorgeix arrel de la necessitat detectada per part dels 

tècnics de joventut de tots els municipis de la comarca, d'oferir un oci alternatiu i activitats de lleure 

per a la gent jove del Ripollès. Aquest col·lectiu històricament disposa d'una oferta molt reduïda 

d'activitats a la comarca durant tot l’any i no només en període de vacances. Per aquest motiu, aquesta 

oferta es valora com a molt important. Així doncs, a partir d'aquesta inquietud, tan tècnica com 

política, ha sorgit el “Gaudeix tot l’any al Ripollès”. 

 

Una de les principals característiques del “Gaudeix tot l’any al Ripollès”, i que diferencia aquest 

projecte d'altres que es troben en el món del lleure és que no hi ha un calendari tancat de les activitats, 

sinó que els joves poden inscriure's a les activitats que vulguin, entre totes les que s'ofereixen en la 

inscripció. Això fa que els participants no hagin de participar a totes les activitats, sinó només a 

aquelles en les que realment estan interessats.  

 

III.- L'Ajuntament de Ripoll considera d'interès general la participació dels joves del seu municipi en 

les activitats que s'organitzin dins del marc del projecte Gaudeix tot l’any al Ripollès i està interessat 

en col·laborar-hi. 

 

En conseqüència, C O N V E N E N:  
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Primer. – L'Ajuntament de Ripoll contribuirà al finançament de les quatre sortides anuals 

programades dins del projecte “Gaudeix tot l’any al Ripollès” per a l’anualitat 2017, per tal de 

garantir-ne la viabilitat, amb l’import de 1.000€.  

 

Segon. – El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 20 de març de 2017.  En qualsevol cas, el 

Consell Comarcal del Ripollès prioritzarà la participació en l’activitat d’aquells joves que pertanyin a 

municipis que ja hagin finançat el projecte de forma efectiva. 

 

Tercer.- El Servei de Joventut Comarcal programarà aquestes activitats perquè es portin a terme dins 

del 2017.    

 

Quart.- El servei serà prestat pels tècnics de joventut del Consell Comarcal del Ripollès, conjuntament 

amb els tècnics de joventut dels municipis participants. 

 

Cinquè.- Aquest conveni serà vigent des de la data que consta a l’encapçalament fins el 31 de desembre 

de 2017.  

 

Llegit i trobat conforme, el signen per duplicat i en senyal de conformitat en el lloc i data a l’inici 

esmentats.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis a les Persones, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
SETCASES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Setcases per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Setcases per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE SETCASES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor CARLOS FERNÁNDEZ I AMER, alcalde de l’Ajuntament de Setcases, en 

exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la 

signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la 

secretària de la corporació, senyora Míriam Garea i Gil. 

 

 
MANIFESTEN 
 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  
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III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 
 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Setcases. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Setcases i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Setcases cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 18 

de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  
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3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil euros 

(1.000 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis 

detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual.  

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves, taules de reparació. 

 

L’Ajuntament de Setcases ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Setcases// 

Carlos Fernández i Amer// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Míriam Garea i 

Gil// Secretària 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 
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l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

Annex 2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 
d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves. 
 
Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és promoure la participació activa dels i de les joves en la construcció, el 

desenvolupament i la millora del municipi, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels i de 

les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb 

els temes de joventut. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1 Designar un tècnic/a de referència al municipi, amb una dedicació anual de 50 hores.  

2.2 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades en l’àmbit específic de la participació juvenil del municipi.  

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe com a responsable dels projectes participatius. 

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels mitjans materials i tècnics necessaris per poder desenvolupar les 

tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, etc). 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta avaluació del 

projecte. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.1. Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal referent del 

consistori. 

4.2. Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, quan no 

ho assumeixin els i les joves. 

4.3. Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques participatives. 

4.4. Logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i les joves), preparar 

documentació, quadrar agendes, etc. 

4.5. Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica assisteixi 

a les reunions que, sota un criteri tècnic, es valorin necessàries la seva figura. 

4.6. Anàlisi i buidatge de la informació. 
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4.7. Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i al 

consistori. 

 

*Aquestes funcions són genèriques de projectes participatius, però cada projecte pot derivar a afegir o 

treure altres funcions. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   

 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves i taules de reparació.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Setcases, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 
2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Vilallonga de Ter per a la contribució al cofinançament del 
servei de joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 
per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el 
qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 13

 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BONSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

La Il·lustríssima Senyora MÒNICA BOSOMS I PASTORET, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilallonga 

de Ter, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultada 

per la signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistida 

pel secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz, 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 
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cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Vilallonga de Ter. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Vilallonga de Ter i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 

Joventut del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter cofinançarà els serveis que 

ha sol·licitat en data 11 de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  
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3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil 

tres-cents euros (1.300 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn 

els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Projecte Tardes joves: una tarda al mes. 

• Gaudeix tot l’any al Ripollès: 4 places en cada una de les quatre sortides.  

• Participació i associacionisme: suport a les entitats/comissions de festes pel disseny 

d’activitats en el municipi, difusió, recerca de finançament, si n’hi ha, renovació dels 

documents oficials de l’entitat o creació, etc.  

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l’aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President //Per l’Ajuntament de Vilallonga 

de Ter// Mònica Bonsoms i Pastoret// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// 

Josep Ruiz i Muñoz// Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 
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l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents 

euros (500€), en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats. 

 
Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 
 

Primer.- Objecte 

 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com setmana 

santa, Nadal, etc.  Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar ( jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  

3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, tal 

i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 
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4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de quatre-cents  

euros ( 400 €), en concepte de:   

 

• Projecte Tardes joves: una tarda al mes (intervenció directa amb els infants/joves 

aproximadament dues hores, material de l’activitat, hores de preparació, desplaçament de la 

tècnica, difusió i material per a la difusió en els centres educatius de secundària i/o xarxes 

socials.) 

 

 

Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 

2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 

 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cent euros 

(100€), en concepte de:   

 

• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places pels seus joves, en les quatre sortides. 
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Annex 4.1: Suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes. 
 

Primer.- Objecte 

 

Donar suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes amb l’objectiu de mantenir 

el teixit associatiu local i comarcal. Ajudar aquestes entitats en la projecció d’activitats, elaboració de 

projectes per possibles ajudes econòmiques, canvi de relleu generacional, informació sobre la 

normativa que els resulta d’aplicació, etc.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un/a tècnic/a de referència a aquest projecte, amb una dedicació anual de 30 hores. 

2.2 Facilitar la formació necessària del/de la tècnic/a de joventut designat/da a cada ajuntament. 

2.3 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació a les quals es  cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Dotar el tècnic/a de joventut de l’equipament tècnic necessari per al desenvolupament de la seva 

tasca(ordinador, material d’oficina, etc) 

3.2 Facilitar un espai adequat per portar a terme reunions i/o trobades amb les entitats. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut 

 

4.1 Donar suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes.  

4.2 Informar de la normativa vigent reguladora del règim jurídic aplicable a aquestes entitats, així com 

de possibles subvencions per a l’execució de les seves activitats.  

4.3 Recolzament en la difusió de les seves activitats. 

4.4 En el cas que alguna documentació que necessita l’entitat es desconegui per part del tècnic/a, es 

buscarà l’ajuda necessària per donar-los resposta.  

4.5 Suport en la renovació de la documentació oficial de l’entitat i/o creació.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de tres-cents 

euros (300 €), en concepte de:   

 

• Suport a les entitats/comissions de festes pel disseny d’activitats en el municipi, difusió, 

recerca de finançament, si n’hi ha, renovació dels documents oficials de l’entitat o creació, etc 

” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
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6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Llanars per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Llanars per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 

 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor AMADEU ROSSELL I MARTÍ, alcalde de l’Ajuntament Llanars, en exercici de 

les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura 

del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la secretària 

de la corporació, senyora Míriam Garea i Gil. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 21

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 
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VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Llanars. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Llanars i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Llanars cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 17 

d’octubre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Llanars pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents (500 

€), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis detallats en els 

annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

 

L’Ajuntament de Llanars ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 
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Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 
Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Llanars// 

Amadeu Rossell i Martí// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Míriam Garea i 

Gil// Secretària 

 

ÍNDEX ANNEXOS 
 

Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 

projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). ........................................................... 23 

 

Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 
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Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Llanars pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Camprodon per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
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Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Camprodon per a 
la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  
és del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor XAVIER SALA I PUJOL, alcalde/essa de l’Ajuntament de Camprodon, en 

exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la 

signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de 2017, assistit pel 

secretari de la corporació, senyor Luís López i García 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  
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- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Camprodon. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Camprodon i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut 
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del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Camprodon cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en 

data 17 de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de tres mil set-

cents euros (3.700 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els 

serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Projecte tardes joves als municipis: quatre tardes al mes. 

• Gaudeix tot l’any: 8 places en cada una de les quatre sortides programades. 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves, taules de reparació. 

• Brigades Joves. 

 

L’Ajuntament de Camprodon ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 
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Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de 

Camprodon// Xavier Sala i Pujol// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Luís 

López i García// Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 

projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). ........................................................... 28 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 

 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  
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2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros 

(500€), en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

 

Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 

 

Primer.- Objecte 

 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com setmana 

santa, Nadal, etc.  Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 
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Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar ( jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  

3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, tal 

i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de sis-cents euros (600 

€), en concepte de:   

 

• Tardes joves: 4 tardes al mes. 

 
Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 

2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 
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Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de tres-cents euros (300 

€), en concepte de:   

 

• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 8 places pels seus joves en les quatre sortides 

programades. 

 

Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 
d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves. 
 
Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és promoure la participació activa dels i de les joves en la construcció, el 

desenvolupament i la millora del municipi, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels i de 

les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb 

els temes de joventut. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1 Designar un tècnic/a de referència al municipi, amb una dedicació anual de 50 hores.  

2.2 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades en l’àmbit específic de la participació juvenil del municipi.  

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe com a responsable dels projectes participatius. 

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels mitjans materials i tècnics necessaris per poder desenvolupar les 

tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, etc). 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta avaluació del 

projecte. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.1. Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal referent del 

consistori. 

4.2. Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, quan no 

ho assumeixin els i les joves. 

4.3. Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques participatives. 
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4.4. Logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i les joves), preparar 

documentació, quadrar agendes, etc. 

4.5. Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica assisteixi 

a les reunions que, sota un criteri tècnic, es valorin necessàries la seva figura. 

4.6. Anàlisi i buidatge de la informació. 

4.7. Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i al 

consistori. 

 

*Aquestes funcions són genèriques de projectes participatius, però cada projecte pot derivar a afegir o 

treure altres funcions. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros 

(500€), en concepte de:   

 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves i taules de reparació. 

 

Annex 5: Brigades Joves 
 
Primer.- Objecte 

 

L'objectiu principal és oferir una primera experiència laboral positiva als joves, a través de la 

realització d’un contracte laboral durant l’època estival, a més a més de dotar-los de recursos i 

experiències formatives, que ajudin als joves a afavorir l’adquisició de competències que els capaciti a 

enfrontar-se amb certes garanties al mercat laboral. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1. Designar un/a tècnic/a de referència a l’esmentat municipi, amb una dedicació total anual de 150 

hores. 

2.2 Proporcionar la formació necessària al/a la tècnic/a compartit/da, per tal que pugui resoldre la 

seva tasca amb la màxima eficàcia.  

2.3 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com la resta de tècnics de joventut de la comarca. 

2.4 Proporcionar el suport, l’assessorament i l’experiència necessaris en el disseny de les accions.  

2.5. Preveure, planificar i tramitar el procés de contractació dels joves. Redacció i publicació de les 

bases. (cost addicional del servei de RRHH del Consell Comarcal del Ripollès) 

2.6. Realitzar el procés de selecció: rebuda i registre de la documentació sol·licitada, dur a terme les 

entrevistes laborals i publicació dels resultats.  

2.7. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.9. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació i altres, a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un/a tècnic/a o càrrec electe de referència al municipi per a treballar conjuntament amb 

el/la tècnic/a de joventut, en el disseny, planificació i execució del projecte. 

3.2. Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos tècnics necessaris per poder desenvolupar les tasques 

que se li encomanin.  

3.3 Dotar el pressupost municipal adequadament per sufragar la totalitat dels costos laborals que es 

derivin de la contractació dels joves (retribucions, seguretat social), així com d’altres despeses que es 

puguin derivar de la contractació, tals com les formacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

3.4 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  

3.5 Facilitar tota la documentació i informació necessària, per tal d’executar el projecte de forma 

correcta i elaborar l’informe d’avaluació final. 
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Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut  

 

4.1. Treballar conjuntament amb personal i polítics del municipi per designar i valorar les tasques 

necessàries a realitzar al llarg de tot el projecte.  

4.2. Redactar i planificar el projecte de brigades joves, adaptat a la realitat del municipi. 

4.3. Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. Fer una xerrada 

informativa al municipi i assessorar els joves que ho sol·licitin. 

4.4. Planificar i realitzar els mòduls formatius en qüestions d’assessorament laboral i habilitats 

personals.  

4.5. Fer el seguiment del projecte durant la seva execució. 

4.6. Elaborar l’informe de valoració final.  
 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil vuit-cents euros 

(1.800€), en concepte de:   

 

• Projecte Brigada Jove.” 

 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Molló per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Molló per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI 
DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor JOSEP COMA I GUITART, alcalde de l’ajuntament de Molló, en exercici de les 

facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura del present 

conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de 2017, assistit pel secretari de la 

corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 
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joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Molló. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Molló cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 14 

d’octubre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  
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3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil tres-cents 

euros (1.300 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis 

detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Gaudeix tot l’any: 4 places en cada una de les quatre sortides programades. 

• Suport a les entitats juvenils i/o culturals i les comissions de festes. 

• Activitats d’estiu (3 activitats al llarg de l’estiu al municipi) 

 

L’Ajuntament de Molló ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Molló// 

Josep Coma i Guitart// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Josep Ruiz i Muñoz// 

Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació  del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 
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l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 

2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cent euros (100 €), en 

concepte de:   
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• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de quatre places pels seus joves, en les quatre sortides 

programades. 

 

Annex 4.1: Suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes. 
 

Primer.- Objecte 

 

Donar suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes amb l’objectiu de mantenir 

el teixit associatiu local i comarcal. Ajudar aquestes entitats en la projecció d’activitats, elaboració de 

projectes per possibles ajudes econòmiques, canvi de relleu generacional, informació sobre la 

normativa que els resulta d’aplicació, etc.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un/a tècnic/a de referència a aquest projecte, amb una dedicació anual de 30 hores. 

2.2 Facilitar la formació necessària del/de la tècnic/a de joventut designat/da a cada ajuntament. 

2.3 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació a les quals es  cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Dotar el tècnic/a de joventut de l’equipament tècnic necessari per al desenvolupament de la seva 

tasca (ordinador, material d’oficina, etc) 

3.2 Facilitar un espai adequat per portar a terme reunions i/o trobades amb les entitats. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut 

 

4.1 Donar suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes.  

4.2 Informar de la normativa vigent reguladora del règim jurídic aplicable a aquestes entitats, així com 

de possibles subvencions per a l’execució de les seves activitats.  

4.3 Recolzament en la difusió de les seves activitats. 

4.4 En el cas que alguna documentació que necessita l’entitat es desconegui per part del tècnic/a, es 

buscarà l’ajuda necessària per donar-los resposta.  

4.5 Suport en la renovació de la documentació oficial de l’entitat i/o creació.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de tres-cents euros (300 €), 

en concepte de:   

 

• Suport a les entitats/comissions de festes pel disseny d’activitats en el municipi, difusió, 

recerca de finançament, si n’hi ha, renovació dels documents oficials de l’entitat o creació, etc 

 

Annex 6: Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu. 
 

Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és, per una banda, oferir activitats de lleure durant l’estiu a aquells 

municipis que no disposen de casal d’estiu i, per altra banda, donar suport tècnic en l’organització del 

casal d’estiu municipal, en el cas dels ajuntaments que ho requereixin. 

 

Pel que fa a l’organització d’activitats de lleure, el nombre màxim d’activitats que es duran a terme 

seran 3, es realitzaran durant el mesos de juny i juliol, i tindran una durada màxima de 3 hores 

cadascuna. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1 Designar un/a tècnic/a de referència al municipi.  
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2.2 Proporcionar la formació necessària al/a la tècnic/a compartit/da, per tal que pugui desenvolupar 

la seva tasca amb la màxima eficàcia.  

2.3 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis com la resta de tècnics de joventut de la comarca. 

2.4 Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació i altres a les quals es cregui convenient que ha d’anar el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1 Designar un interlocutor vàlid com a responsable polític del projecte en el consistori.   

3.2. Difusió de les activitats programades. 

3.3 Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos necessaris (material, assegurances, espais, etc.), per 

poder desenvolupar les tasques que se li encomanin.  

3.4 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut en 

el cas del suport als casals d’estiu municipals. 

3.6 En el cas que l’Ajuntament organitzi un casal d’estiu municipal, es farà càrrec dels costos de la 

contractació dels monitors de lleure necessaris per dur a terme l’activitat 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut  

 

4.1 Planificar, preparar, executar, difondre (aquesta tasca conjuntament amb el consistori), i valoració 

de totes aquelles accions que derivin del projecte.  

4.2 En els casals d’estiu, el/la tècnic/a de joventut oferirà el suport tècnic i la coordinació, així com la 

resolució dels dubtes que tingui l’Ajuntament.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de quatre-cents euros (400€), 

en concepte de:   

 

• Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Molló, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT 
PAU DE SEGÚRIES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT 
DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a la contribució al cofinançament del 
servei de joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
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Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 
2017 el qual  és del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

La Il·lustríssima Senyora DOLORS CAMBRAS I SAQUÉS, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pau de 

Segúries, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultada 

per la signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistida 

pel secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  
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- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Sant Pau de Segúries. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 

Joventut del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 8 de novembre de 2016. 
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Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 

mil dos-cents euros (1.200 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que 

comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Projecte Tardes joves: 4 tardes al mes. 

• Projecte Gaudeix tot l’any: 4 places en cada una de les quatre sortides. 

 

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 
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- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Sant Pau de 

Segúries// Dolors Cambras i Saqués// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// 

Josep Ruiz i Muñoz// Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 
Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
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3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents 

euros (500€), en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 
 

Primer.- Objecte 

 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com setmana 

santa, Nadal, etc.  Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  
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3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, tal 

i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de sis-cents 

euros (600 €), en concepte de:   

 

• Projecte Tardes joves: 4 tardes al mes. 

 

Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 

2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 
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Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cent euros 

(100€), en concepte de:   

 

• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places pels seus joves en cada una de les quatre 

sortides programades.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 
2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a la contribució al 
cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, 
any 2017 el qual  és del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 
COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 
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REUNITS 
 

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor RAMON ROQUÉ I RIU, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 

en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la 

signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la 

secretària de la corporació, senyora Raquel Costa i Iglesias. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 
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volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels 

serveis de Joventut del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 1 de febrer de 2017. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  
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Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import 

de mil dos-cents euros (1.200 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que 

comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Projecte Tardes joves: una tarda al mes. 

• Projecte Gaudeix tot l’any: 8 places en cada una de les quatre sortides programades.  

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves, taules de reparació. 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 

2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 
Pel Consell Comarcal del Ripollès//Joan Manso i Bosoms//President//l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses// Ramon Roqué i Riu// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Raquel 

Costa Iglesias// Secretària 
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Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 
 

Primer.- Objecte 

 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com setmana 

santa, Nadal, etc.  Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar ( jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  

3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4 Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, 

tal i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 

quatre-cents euros (400 €), en concepte de:   

 

• Projecte Tardes joves: una tarda al mes. 
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Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 

2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de tres-

cents euros (300€), en concepte de:   

 

• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 8 places pels seus joves en cada una de les quatre 

sortides programades. 

 

Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 
d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves. 
 
Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és promoure la participació activa dels i de les joves en la construcció, el 

desenvolupament i la millora del municipi, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels i de 

les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb 

els temes de joventut. 
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Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1 Designar un tècnic/a de referència al municipi, amb una dedicació anual de 50 hores.  

2.2 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades en l’àmbit específic de la participació juvenil del municipi.  

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe com a responsable dels projectes participatius. 

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels mitjans materials i tècnics necessaris per poder desenvolupar les 

tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, etc). 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta avaluació del 

projecte. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.1. Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal referent del 

consistori. 

4.2. Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, quan no 

ho assumeixin els i les joves. 

4.3. Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques participatives. 

4.4. Logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i les joves), preparar 

documentació, quadrar agendes, etc. 

 

4.5. Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica assisteixi 

a les reunions que, sota un criteri tècnic, es valorin necessàries la seva figura. 

4.6. Anàlisi i buidatge de la informació. 

4.7. Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i al 

consistori. 

 

*Aquestes funcions són genèriques de projectes participatius, però cada projecte pot derivar a afegir o 

treure altres funcions. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-

cents euros (500€), en concepte de:   

 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves i taules de reparació.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
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11. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT 
DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Campdevànol per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol per 
a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  
és del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Campdevànol, qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

expressament facultada per aquest acte per acord de ____________de data ___________ de setembre 

de 2016, assistida per la secretària senyora Núria Charques i Grífols, 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 
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Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 
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VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Campdevànol. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 

Joventut del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament Campdevànol cofinançarà els serveis que ha 

sol·licitat en data 14 de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de dos mil 

nou-cents (2.900 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els 

serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Gaudeix tot l’any: 4 places en cada una de les quatre sortides programades. 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves i Erasmus +. 

• Brigades Joves. 

 

L’Ajuntament de Campdevànol ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 
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Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 
Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de 

Campdevànol// Dolors Costa i Martínez// Tinenta d’Alcaldia// Marta Arxé i Llagostera// Secretària 

accidental// Núria Charques Grífol// Secretària 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  
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2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros 

(500€), en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 
Annex 3: Gaudeix tot l’any. 
 

Primer.- Objecte 

 

Oferir activitats d’oci alternatiu als joves d’entre 12 i 17 anys, durant tot l’any, mitjançant 4 sortides 

anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de joves del territori i 

l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1.Contractar l’empresa de transport, mitjançant el procediment que legalment correspongui. 

2.2. Contractar una assegurança de lleure que doni cobertura a les activitats. 
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2.3. Difondre el projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

2.4. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Recollir, en cas que es presentin a l’Ajuntament, les inscripcions dels joves que vulguin gaudir de 

les activitats, i fer-les arribar al tècnic de joventut 

3.2. Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.3 Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut comarcal 

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal que presta serveis de joventut a la comarca i els càrrecs 

electes municipals amb competències en aquesta matèria, per definir i valorar les tasques necessàries a 

realitzar al llarg de tot el projecte: 

-Selecció de les activitats, informació prèvia i contractació.  

- Redacció dels fulls d’inscripcions i  disseny de la cartellera. 

4.2.Redactar les bases per als preus públics i projecte.  

4.3. Encarregar-se de la difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

4.4. Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

4.5. Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, informació 

específica sobre l’activitat, etc.) 

4.6. Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cent euros (100€), 

en concepte de:   

 

• Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places pels seus joves en cada una de les quatre 

sortides programades. 

 
Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 
d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves. 
 
Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és promoure la participació activa dels i de les joves en la construcció, el 

desenvolupament i la millora del municipi, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels i de 

les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que tinguin relació directa o indirecta amb 

els temes de joventut. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1 Designar un tècnic/a de referència al municipi, amb una dedicació anual de 50 hores.  

2.2 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades en l’àmbit específic de la participació juvenil del municipi.  

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe com a responsable dels projectes participatius. 

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels mitjans materials i tècnics necessaris per poder desenvolupar les 

tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, etc). 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 
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3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 
3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta avaluació del 

projecte. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.1. Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal referent del 

consistori. 

4.2. Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, quan no 

ho assumeixin els i les joves. 

4.3. Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques participatives. 

4.4. Logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i les joves), preparar 

documentació, quadrar agendes, etc. 

4.5. Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica assisteixi 

a les reunions que, sota un criteri tècnic, es valorin necessàries la seva figura. 

4.6. Anàlisi i buidatge de la informació. 

4.7. Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i al 

consistori. 

 

*Aquestes funcions són genèriques de projectes participatius, però cada projecte pot derivar a afegir o 

treure altres funcions. 

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros 

(500€), en concepte de:   

 

• Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell d’entitats, 

Pressupostos participatius, projecte d’entorn, Taula de Joves i taules de reparació. 

 
Annex 4.2.1: Participació Erasmus+ 
 
Primer.- Objecte 

 

L’objectiu principal és oferir una oportunitat d’intercanvi juvenil i mobilitat europea, per afavorir el 

creixement i desenvolupament personal dels joves que hi participen, així com obrir al municipi i òrgans 

de govern locals noves experiències culturals i formatives.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1. Designar una tècnica de referència a l’esmentat municipi, la qual hi podrà dedicar les hores que 

siguin necessàries, però que no podran superar les establertes a l’apartat 2.1 de l’Annex 4.2. 

2.2 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com amb la resta de tècnics de joventut implicats en el projecte. 

2.3 Proporcionar el suport, l’assessorament i l’experiència necessaris en el disseny de les accions. 

2.4. Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació del seu abast. 

2.5. Promoure el disseny i execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.6. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació i d’altres, a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

2.7. Redactar un informe final. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe de referència per a treballar conjuntament amb el/la tècnic/a de joventut, 

en el disseny, planificació i execució del projecte.  

3.2. Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se 

li encomanin.  

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  
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3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut. 

3.5. Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. 

3.6 Facilitar tota la documentació i informació necessàries, per al correcte desenvolupament del 

projecte i de l’informe d’avaluació final. 

3.7 Contractar els/les monitors/es de lleure necessaris per desenvolupar les estades dels joves, bé sigui 

al país que lideri el projecte, bé sigui al municipi de l’Ajuntament que sol·licita aquest servei. 

3.8 Fer-se càrrec de totes les despeses que es derivin de l’execució del projecte, tals com despeses 

d’allotjament i manutenció dels joves, entre d’altres.  

3.9. Contractar una assegurança que doni cobertura a l’activitat. 

 

Quart.- Funcions del/de la tècnic/a de joventut  

 

4.1. Treballar conjuntament amb el personal tècnic i polític del municipi per designar i valorar les 

tasques necessàries a realitzar al llarg de tot el projecte.  

4.2. Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació del seu abast. 4.3. Assessorar 

als joves que ho sol·licitin. 

4.4. Fer el seguiment dels joves inscrits (reclamació de documentació sol·licitada, informació específica 

sobre l’activitat, etc.) 

4.5. Acompanyar i supervisar als joves durant l’activitat 

4.6. Fer reunions de valoració finals. 

 

Cinquè.- Cost del servei 

 

El cost del servei és el que s’inclou en l’annex 4.2, que fa referència als Projectes participatius.  

 
Annex 5: Brigades Joves 
 
Primer.- Objecte 

 

L'objectiu principal és oferir una primera experiència laboral positiva als joves, a través de la 

realització d’un contracte laboral durant l’època estival, a més a més de dotar-los de recursos i 

experiències formatives, que ajudin als joves a afavorir l’adquisició de competències que els capaciti a 

enfrontar-se amb certes garanties al mercat laboral. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

2.1. Designar un/a tècnic/a de referència a l’esmentat municipi, amb una dedicació total anual de 150 

hores. 

2.2 Proporcionar la formació necessària al/a la tècnic/a compartit/da, per tal que pugui resoldre la 

seva tasca amb la màxima eficàcia.  

2.3 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics dels 

serveis com la resta de tècnics de joventut de la comarca. 

2.4 Proporcionar el suport, l’assessorament i l’experiència necessaris en el disseny de les accions.  

2.5. Preveure, planificar i tramitar el procés de contractació dels joves. Redacció i publicació de les 

bases. (cost addicional del servei de RRHH del Consell Comarcal del Ripollès) 

2.6. Realitzar el procés de selecció: rebuda i registre de la documentació sol·licitada, dur a terme les 

entrevistes laborals i publicació dels resultats.  

2.7. Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.9. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes per l’assistència a trobades i/o reunions de 

formació i altres, a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de joventut.  

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1. Designar un/a tècnic/a o càrrec electe de referència al municipi per a treballar conjuntament amb 

el/la tècnic/a de joventut, en el disseny, planificació i execució del projecte. 

3.2. Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos tècnics necessaris per poder desenvolupar les tasques 

que se li encomanin.  
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3.3 Dotar el pressupost municipal adequadament per sufragar la totalitat dels costos laborals que es 

derivin de la contractació dels joves (retribucions, seguretat social), així com d’altres despeses que es 

puguin derivar de la contractació, tals com les formacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

3.4 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei.  

3.5 Facilitar tota la documentació i informació necessària, per tal d’executar 

el projecte de forma correcta i elaborar l’informe d’avaluació final. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut  

 

4.1. Treballar conjuntament amb personal i polítics del municipi per designar i valorar les tasques 

necessàries a realitzar al llarg de tot el projecte.  

4.2. Redactar i planificar el projecte de brigades joves, adaptat a la realitat del municipi. 

4.3. Fer difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast. Fer una xerrada 

informativa al municipi i assessorar els joves que ho sol·licitin. 

4.4. Planificar i realitzar els mòduls formatius en qüestions d’assessorament laboral i habilitats 

personals.  

4.5. Fer el seguiment del projecte durant la seva execució. 

4.6. Elaborar l’informe de valoració final.  
 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil vuit-cents 

euros (1.800€), en concepte de:   

 

• Projecte Brigada Jove.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
GOMBRÈN PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES 
DE FRESER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat dels membres assistents. 
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14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE TOSES 
PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE 
JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i l’Ajuntament de Toses per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Toses per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE TOSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI 
DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor JOAN BERNADES I ROSELL, alcalde de l’Ajuntament  de Toses, en exercici 

de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura 

del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la secretària 

de la corporació, senyora Laura Legares i Cererols. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 
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Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 
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VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Toses. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Toses i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Toses cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 11 

d’octubre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut dela corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Toses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents (500 

€), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis detallats en els 

annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

 

L’Ajuntament de Toses ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 
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Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 
Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Toses// 

Joan Bernades i Rosell// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Laura Legares i 

Cererols// Secretària 

 

Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  
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3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Toses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), en 

concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Toses, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
PLANOLES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Planoles per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
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El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Planoles per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE PLANOLES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 

 
     REUNITS 
 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor ENRIC GRÀCIA I BARBA, alcalde de l’Ajuntament de Planoles, en exercici de 

les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura 

del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit per la secretària 

de la corporació, senyora Laura Legares i Cererols. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 
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(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  

 

IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Planoles. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Planoles i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Planoles cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 

10 de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 
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Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’Ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Planoles pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil euros 

(1.000 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis 

detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Projecte Tardes joves: dues tardes al mes. 

 

L’Ajuntament de Planoles ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 
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I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 
Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms// President//Per l’Ajuntament de Planoles// 

Enric Gràcia i Barba// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Laura Legares i 

Cererols// Secretària 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 
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4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’Ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Planoles pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 
 

Primer.- Objecte 

 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com Setmana 

Santa, Nadal, etc.  Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar ( jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  

3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, tal 

i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 
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4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Planoles pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500 

€), en concepte de:   

 

• Projecte Tardes joves: dues tardes al mes.” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Planoles, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
16. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
PARDINES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Pardines per a la contribució al cofinançament del servei de 
joventut comarcal, any 2017; 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords 
següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Pardines per a la 
contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2017 el qual  és 
del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT DE PARDINES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ d______ de 2017 
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     REUNITS 
 

D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del 

Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació que li atorga  l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització 

comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de 

Govern de la corporació, de data ___ de ____ de 2017, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

La Il·lustríssima Senyora NÚRIA PÉREZ I DESEL, alcaldessa de l’ajuntament de Pardines, en 

exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultada per la 

signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit pel 

secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz. 

 

 
MANIFESTEN 

 
I. El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de joventut que dóna suport 

als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels projectes i programes 

adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits, com a través de l’Oficina Jove del Ripollès. 

 

Els serveis universals que s’ofereixen, que estan subvencionats per Direcció General de Joventut i que 

tenen un cost 0 per als municipis, són els següents: 

 

- Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques 

a l’hora de tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati 

– setmanal-, tallers, etc.) 

- Programa europeu de Garantia Juvenil.  

- Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte.  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals d’estiu, rutes i 

colònies), i esportives.  

- Bus de la Festa.  

- Taula de Salut jove del Ripollès. 

- Cursos de monitors de lleure.  

- Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

- Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

- Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de Disseny, 

redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi i projecte d’activitats anual 

(antic projecte de tècnics compartits de joventut). Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les accions ja existents 

en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 

ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis adreçats als joves que s’ofereixen des del 

Consell Comarcal, apropar als joves dels municipis els serveis que se’ls adrecen i fer-los tant 

protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit 

supramunicipal, sense que siguin excloents, ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclous el treball coordinat i conjunt amb els altres tècnics de 

joventut de la comarca i els de l’Oficina Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que 

es puguin tractar les polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de 

cada municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i 

no únicament d’un tècnic/a.  
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IV. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, amb la voluntat d’optimitzar 

els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis de Catalunya, independentment del seu 

volum poblacional, ha valorat molt positivament la funció dels tècnics/es compartits i ha col·laborat 

intensament en mantenir aquesta figura, incorporant-la en el Contracte Programa 2016-2019 del 

Consell Comarcal del Ripollès, a fi de fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma 

mancomunada al territori.  

 

V. En data 29 de setembre de 2016, s’ha subscrit el Contracte programa 2016-2019, per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 

el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut. 

 

Aquest Contracte programa preveu l’aplicació dels serveis i programes següents: 

 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya delegades als ens locals: 

 

o Fitxa 31. Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de 

joventut. 

 

Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 

 

o Fitxa 32. Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació. 

o Fitxa 33. Servei de professionals compartits per al desenvolupament del projecte al 

territori que dóna suport directe als plans locals de joventut. 

o Fitxa 34. Programa o projectes adreçats a joves. 

 

VI. Que els objectius d’aquest serveis són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels 

serveis i activitats per a joves del municipi de Pardines. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 
 

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 

l’Ajuntament de Pardines i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Pardines  cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 

17 de novembre de 2016. 

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, que formen part 

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest  conveni 

mitjançant els mitjans personals i materials adscrits a la Subàrea de Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de joventut adscrits al 

servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de Joventut, per tal que puguin desenvolupar 

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin els tècnics.  

 

Quart .- Obligacions de l’ajuntament 
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4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècnic/a de joventut, 

sempre que no interfereixin amb les pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de 

joventut d’àmbit supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis sol·licitats els quals 

s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell Comarcal del 

Ripollès, així com amb els tècnics/es de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de nou-cents 

euros (900 €), corresponent a l’encàrrec del servei de joventut per al 2017, que comprèn els serveis 

detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són els següents:   

 

• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual. 

• Projecte tardes joves: una tarda al mes.  

 

L’Ajuntament de Pardines ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2017. 

 

Sisè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2017, fins el dia 31 de desembre de 

2017. 

 

Setè.- Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga requerirà 

adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència del 

conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, s’haurà d’aprovar un 

nou conveni. 

 

Vuitè.- Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- Els transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts. 

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

 

Novè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 

controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de 

divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà 

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès// Joan Manso i Bosoms/ President //Per l’Ajuntament de 

Pardines//Núria Pérez Desel//Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Josep Ruiz 

i Muñoz// Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual (menys aquells 
projectes que s’especifiquen a continuació i tenen un cost a part). 
 

Primer.- Objecte 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats anual de Joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà dedicar un màxim de 50 

hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i justificació del projecte 

d’activitats.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al tècnic/a compartit, per tal que pugui executar els treballs 

que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant amb els tècnics del 

serveis, com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les accions 

adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut. 

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que participen 

d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les trobades i/o 

reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que assisteixi el tècnic/a de joventut. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el projecte d’activitats per l’òrgan de govern competent.  

3.2 Dotar el tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les tasques que se li 

encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats. 

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’ajuntament, que actuarà com a interlocutor/a amb el 

Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament el projecte 

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Elaborar, redactar, executar i justificar totes aquelles accions que s’acordin en els projectes 

d’activitats. 

4.2 En el cas que algunes de les accions descrites en el Pla Local de Joventut i/o projecte d’activitats 

anual ja les desenvolupin altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a passarà a ser de 

la d’execució a la de coordinació. S’entén com a coordinació l’aportació de possibles millores en 

l’execució, per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. D’altra banda no s’exclou la possibilitat que hi 

intervingui realitzant tasques de suport.  

4.3 Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen als joves des 

del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

4.4 Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta comunicació 

entre la o les persona/es que l’ajuntament designi.  

4.5 Altres tasques que se li encomanin i tinguin relació amb el món juvenil. Degut a la càrrega laboral 

que pot suposar l’assumpció de noves tasques, cadascuna d’aquestes caldrà que tinguin el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros (500€), 

en concepte de:   
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• Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.  

 

 

 

Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. 
 

Primer.- Objecte 

El projecte Tardes Joves és un espai d’oci alternatiu que s’ofereix als joves del municipi, per tal 

d’aconseguir crear-hi un vincle, arrelar-los en el territori i acompanyar-los a incorporar-se a la xarxa 

associativa del municipi. 

 

Les sessions de les Tardes Joves s’efectuen sempre amb l’assistència d’un/a professional de joventut de 

referència. 

 

Tardes Joves és un projecte educatiu que pretén facilitar recursos als joves, enfortir la seva autoestima, 

les seves capacitats individuals i grupals, i treballar tot allò que sigui d’interès per als joves.  

 

Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat cinquè durant els mesos 

compresos entre gener i maig, i d’octubre a desembre, a excepció de festius escolars, com setmana 

santa, Nadal, etc. Les sessions que s’escaiguin en dies festius no es realitzaran. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte. 

2.2 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència a trobades i/o reunions 

de formació a les quals es cregui convenient que ha d’anar el tècnic/a de joventut. 

2.3El Consell Comarcal proporcionarà als usuaris de les tardes joves el material didàctic de la seva 

propietat que pugui ser útil segons l’objecte de la sessió que s’hagi de celebrar ( jocs formatius, de 

taula, material fungible, etc). 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament 

 

3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder-hi dur a terme el projecte Tardes Joves.  

3.2 Fer-se càrrec de les despeses d’adquisició del material que sigui necessari per dur a terme les 

activitats programades, en aquells casos en els quals el Consell Comarcal no en disposi. 

3.3 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del 

servei. 

3.4Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, tal 

i com estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte. 

 

Quart.- Funcions del tècnic/a de joventut 

 

4.1 Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, 

compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació. Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

4.2 Difusió de l’activitat entre els joves del municipi i al/s centre/s educatiu/s de secundària de 

referència.  

 

Cinquè.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de quatre-cents euros ( 

400 €), en concepte de:   

 

• Projecte tardes joves: una tarda al mes. (intervenció directa amb els infants/joves 

aproximadament dues hores, material de l’activitat, hores de preparació, desplaçament de la 

tècnica, difusió i material per a la difusió en els centres educatius de secundària i/o xarxes 

socials.)” 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Pardines, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 
persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
17. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
QUERALBS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho 
aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 
S’incorpora a la sessió el president, senyor Joan Manso, qui agafa el relleu de la 
presidència de la sessió. 
 
 
18. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
18.1. RATIFICAR DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES DE 31 DE 
DESEMBRE DE 2016 
 
Vist el Decret de Presidència de data 31 de desembre de 2016 d’aprovació de la 
relació de despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables 
de cada àrea i fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de 
setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), conjuntament amb el Decret de 
Presidència de data 3 de setembre de 2015 (BOP núm. 186 de 25-09-2015), va 
delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i reconèixer 
obligacions que esdevinguin de contractacions d’import superior a 50.000 euros, 
IVA inclòs, 
 
El Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 31 de desembre de 2016 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot 
seguit, amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses 
del pressupost vigent: 
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Proveïdor Concepte Indicador 
Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de desembre  

ADO 870,16 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-Camprodon, 
mes de desembre  

ADO 778,80 

ECOIMSA 
Tractament i transport de lixiviats  
30.12.2017 

ADO 940,02 

ECOIMSA 
Tractament i transport de lixiviats  
23, 27, 28 i 29.12.2017 

ADO 3.815,32 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ripoll, mes de 
desembre 

ADO 41.592,55 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Ribes de Freser, 
mes de desembre 

ADO 12.784,32 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Pau de 
Segúries, mes de desembre 

ADO 3.823,08 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Planoles, mes de 
desembre 

ADO 996,59 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Toses, mes de 
desembre 

ADO 2.675,92 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Núria, mes de 
desembre 

ADO 576,62 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Setcases, mes de 
desembre 

ADO 705,58 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Sant Joan, mes 
de desembre 

ADO 8.564,63 

CADAGUA, SA 
Manteniment EDAR Camprodon, 
mes de desembre 

ADO 7.653,22 

CADAGUA, SA Regularització fangs ADO 10.243,07 

CADAGUA, SA Regularització energia elèctrica ADO 3.124,89 

CADAGUA, SA 
Gestió nou col·lector de Ribes de 
Freser 

ADO 1.409,90 

Bernardino Llongarriu 
Guillamet 

TEC L-4 mes de desembre  ADO 2.196,89 

TIC Empresa Global 
Solutions BCN, SLU 

Manteniment informàtic, mes de 
desembre 

O 3.176,25 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a 
l’efecte corresponent. 
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19. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El President, a l’empara del que disposa l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, proposa la inclusió d’aquests punts, per 
urgència, per la qual cosa, amb caràcter previ a la votació de la proposta, el Consell 
de Govern haurà de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia per urgència. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la inclusió d’aquests punts per urgència a l’ordre 
del dia, el Consell de Govern l’aprova per unanimitat. 
 
 
19.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT ABAT OLIBA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (ARXIU 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS) 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut Abat Oliba i el Consell 
Comarcal del Ripollès, per a la formació pràctica en centres de treball; 
 
L’estudiant efectuarà les pràctiques a l'Arxiu Comarcal del Ripollès. 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Institut Abat Oliba, per a la 
formació pràctica en centres de treball, el qual és del contingut literal següent:  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Abat Oliba, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura dels convenis. 
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19.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE GOMBRÈN PER AL PAGAMENT 
DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA ZONA PROPERA A LA 
PLAÇA DEL CARBASSER 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Gombrèn per al pagament de les obres de condicionament de la zona propera a 
la Plaça del Carbasser; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell 
Comarcal en sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria 
d’aprovació de convenis de col·laboració i cooperació amb altres administracions i 
entitats, i publicades al BOP de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Gombrèn per al 
pagament de les obres de condicionament de la zona propera a la Plaça del 
Carbasser, el qual és del contingut literal següent:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOMBRÈN I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL PAGAMENT DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT 
DE LA ZONA PROPERA A LA PLAÇA DEL CARBASSER 
 
  

Ripoll, ... de febrer de 2017 

 
 
REUNITS: 
 

D’una part, el Consell Comarcal del Ripollès, representat pel senyor Joan Manso i Bosoms, president, 

assistit per la Secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera i degudament 

facultat per aquest acte per acord adoptat pel Consell de Govern en la seva sessió de data ... de febrer 

de 2017. 

 

De l’altra, l’Ajuntament de Gombrèn, representat pel senyor Eudald Picas i Mitjavila, alcalde, assistit 

pel senyor Josep Ruíz Muñoz, secretari de la corporació, degudament facultat per aquest acte, 

per................................................................ 

 

Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, així com capacitat legal 

suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni. 

 

ANTECEDENTS: 
 

1. Per millorar el servei de recollida d’escombraries, concretament el de recollida de rebuig, el de 

paper i cartró i el d’envasos, el Consell Comarcal del Ripollès va considerar convenient comprar 

compactadors de 18 metres cúbics per distribuir-los, en grups de tres, a municipis de menys de 1.000 

habitants. Aquesta actuació havia de comportar una recollida molt més eficient i eficaç en els municipis 

on s’implantés, ja que la recollida de residus es concentra en un únic punt i el nombre de recollides 

disminueix considerablement. 

 

2. L’Ajuntament de Gombrèn va sol·licitar ser beneficiari de tres compactadors a fi de col·locar-los al 

centre del municipi, concretament a la zona ubicada sota la plaça del Carbasser. La col·locació dels 

compactadors va requerir l’execució d’unes obres de condicionament que va finançar el Consell 

Comarcal del Ripollès. El pressupost d’execució material d’aquestes obres va ser de 17.950,76 €, i el 
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pressupost d’execució per contracte va ser  de 25.847,31 € (vint-i-cinc mil vuit-cents quaranta-set euros 

amb trenta-un cèntims), considerant el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses generals i el 21% 

d’IVA.  Finalment, l'obra es va adjudicar a COP  Germans Marty, SA per l'import de 21.780,00 €. 

 

Les obres es van iniciar el setembre de 2013 i es van finalitzar el 2014. 

 

3. La implantació dels compactadors havia de suposar un estalvi per l’Ajuntament de Gombrèn que es 

traduiria en un saldo al seu favor en la liquidació anual que efectua el Consell Comarcal del Ripollès 

del servei de recollida de residus.  El Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Gombrèn van 

acordar que aquest saldo positiu tindria la consideració de pagament a compte de les obres, fins a 

cobrir totalment el cost de l’obra realitzada. 

 

4. Arran de la tramitació de la nova contractació del servei de recollida de residus de la comarca, 

l'Ajuntament de Gombrèn ha considerat més convenient renunciar a la col·locació dels compactadors. 

El servei s’efectuarà amb contenidors de 3.000 litres de càrrega bilateral. Això suposa que 

l'Ajuntament de Gombrèn no obtindrà l’estalvi previst en el servei de la recollida de les diferents 

fraccions de residus. 

 

Conseqüentment, esdevé necessari determinar la modalitat de pagament que ha d’assumir l’Ajuntament 

de Gombrèn, fins a saldar el total cost de 21.780,00 €. 

 

5. El Consell Comarcal del Ripollès ha retingut l’import de 991,19 €, corresponent a la liquidació de 

residus de 2015. 

 

6. En relació amb el termini de vigència dels convenis, l’article 49.h).2n de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els convenis hauran de tenir una durada determinada, 

que no podrà ser superior als quatre anys, però que en qualsevol moment abans de la finalització 

d’aquest termini, els signataris del conveni poden acordar unànimement la seva pròrroga per un 

període de fins quatre anys addicionals o la seva extinció.  

 

En virtut de l’anterior, ambdues parts signants formalitzen aquest conveni, d’acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 
 

Primera. L’ajuntament de Gombrèn pagarà l’import de 21.780,00 € (vint-i-un mil set-cents vuitanta 

euros), en concepte de cost total de les obres de condicionament a la zona de sota la plaça del 

Carbasser, que van ser finançades i executades pel Consell Comarcal del Ripollès. 

 

- D’aquest import total cal deduir-ne 991,19 €, que han estat pagats a través de la liquidació de 

residus del municipi de Gombrèn, exercici 2015. 

- L’import de 20.788,81 € restant, serà pagat a raó de 2.000 €/any mitjançant  transferència 

bancària de l’Ajuntament de Gombrèn, que haurà d’efectuar-se no més tard del 31 de març de 

l’any següent. 

 

Segona. Aquest Conveni té una vigència inicial de quatre anys, a comptar des de la data de la seva 

formalització. Dins d’aquest termini haurà de ser prorrogat, mitjançant acord exprés i unànime,  per 

quatre anys més i així de forma successiva, fins a la total extinció del deute al qual es fa referència en 

la clàusula primera, per part de l’Ajuntament de Gombrèn.  

 

No obstant el previst anteriorment, serà causa d’extinció anticipada del conveni, l’abonament de 

l’import degut. 

 

Tercera. Seran causes de resolució d’aquest conveni l’acord mutu de les parts, la impossibilitat 

sobrevinguda legal o material del seu compliment o l’incompliment greu o manifest de les seves 

clàusules. 

 

Quarta. En cas que l’Ajuntament de Gombrèn incompleixi l’acord de pagar al Consell Comarcal del 

Ripollès els 2.000 anuals, l’Ajuntament de Gombrèn autoritza el Consell Comarcal del Ripollès per 

compensar-los, una vegada es trobin vençuts i exigibles, amb càrrec a qualsevol transferència que 

s’hagi de satisfer. 
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Amb la mateixa finalitat, l’Ajuntament de Gombrèn autoritza el Consell Comarcal del Ripollès  a 

traslladar el deute, una vegada sigui vençut i exigible, al  Consorci Servei Recaptació Cerdanya-

Ripollès,  el qual procedirà a la compensació amb la recaptació obtinguda dels diferents ingressos 

tributaris i resta d’ingressos de dret públic que es trobin pendents de liquidar i pagar a l’Ajuntament de 

Gombrèn. 

 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc 

i data indicats a l’encapçalament” 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació Municipal, 
juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
El president i el senyor Eudald Picas expliquen el conveni. 
 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
20. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 
continuació: 
 
Decret de 10.01.17 Encomanar al Servei de Joventut del Consell Comarcal del 

Ripollès que iniciï les inspeccions biennals de les instal· lacions 
que es detallen a la part expositiva. 

Decret de 11.01.17 Denegar a l’alumne que es relaciona l’ajut de menjador per al 
curs 2016-2017. 

Decret de 19.01.17 Atorgament d‘un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna a l’abocador clausurat Ripollès-3, al 
Consell Comarcal del Ripollès. 

Decret de 19.01.17 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües residuals 
amb camió cisterna al Refugi d’animals del Ripollès, al Consell 
Comarcal del Ripollès. 

Decret de 19.01.17 Inspecció biennal desfavorable a la casa de Colònies Alberg de 
Joventut Marista, del municipi de Toses. 

Decret de 24.01.17 Modificació de la resolució d’ajut de menjador escolar per al 
curs 2016-2017, de l’alumna que es relaciona. 

Decret de 24.01.17 Pagar la part restant de l’incentiu de productivitat al treballador 
de la corporació que es relaciona. 

Decret de 30.01.17 Atorgar un incentiu al treballador de la corporació que es 
relaciona. 
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Decret de 30.01.17 Designar al treballador de la corporació que es relaciona, com a 
tècnic expert en temes de comunicació per formar part de la 
Mesa de contractació del servei de producció de continguts 
informatius i altres d’interès local. 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
21. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 
Resolució de 31.12.2016 Aprovar l'expedient número 25/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 31.12.2016 Aprovar l'expedient número 26/2016 de generació de crèdits 

per ingressos en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 31.12.2016 Comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès que 

ha d’ingressar a la Tresoreria del Consell Comarcal del 
Ripollès la quantitat de 23.861,34 euros, corresponent a la 
diferència entre els costos de contractació assumits pel 
Consell Comarcal del Ripollès per a la contractació de les 
persones que es relacionen. 

Resolució de 13.01.2017 Liquidar l’import de 7.000€, per a la realització de l’estudi 
d’habitatges desocupats a Ripoll. 

Resolució de 19.01.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a Rialb de Queralbs, SL. 

Resolució de 20.01.2017 Acceptació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Planoles per 
finalitzar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). 

Resolució de 23.01.2017 Atorgament d’un permís anual d’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna a Vallter SA, del municipi de 
Setcases. 

Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la comunitat de propietaris del 
C. Santa Magdalena de Ripoll. 

Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament al titular del Mas la Casa Nova 
de Queralbs.. 

Resolució de 26.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la comunitat de propietaris del 
C. Santa Magdalena de Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del CEE 
Ramon Surinyach i CEIP Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 
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Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del CEE 
Ramon Surinyach i el CEIP Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll.  

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament del CEE 
Ramon Surinyach i CEIP Tomàs Raguer, a l’Ajuntament de 
Ripoll. 
 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament, del CEE 
Ramon Surinyach i el CEIP Tomàs Raguer, atorgat a 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja i clavegueram i instal· lacions de sanejament de la zona 
els Caçadors, a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de la 
zona Els Caçadors, atorgat a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís puntual i aprovació de la liquidació 
per la utilització del servei de neteja de clavegueram i 
instal· lacions de sanejament a la comunitat de propietaris de 
la Ctra. Puigcerdà de Ribes de Freser. 

Resolució de 27.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de 
l’escola mestre Andreu i del C. Mestre Andreu, a 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 27.01.2017 Aprovació de la liquidació per la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament de 
l’escola Mestre Andreu i del C. Mestre Andreu, atorgat a 
l’Ajuntament Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 30.01.2017 Ordenar el pagament de l’incentiu de productivitat al 
treballador de la corporació que es relaciona. 

Resolució de 31.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’empresa Pompas Fúnebres del Ripollès. 

Resolució de 31.01.2017 Atorgament d’un permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram i instal· lacions de sanejament a 
l’empresa Pompas Fúnebres del Ripollès. 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
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22. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Josep Coma explica els temes següents: 
 

- Comissió Consultiva d’Accés Motoritzat al Medi Natural: El dia 14 de 
febrer de 2017, es fa la primera Comissió Consultiva d’Accés Motoritzat al 
Medi Natural d’aquesta legislatura. Fa un repàs de tots els camins que 
s’havien dictaminat favorablement fins ara. 

- Parcs de Salut: La dinamització dels parcs de salut s’ha contractat de forma 
directa pel Consell Comarcal pels Ajuntaments de: Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Campdevànol i Gombrèn. 

- Formigó: Avui es contracta el subministrament de formigó i aviat s’enviarà 
un conveni que reguli el compromís dels ajuntaments d’escampar el 
formigó i designar un responsable del contracte. Ha d’estar acabat abans del 
31 de maig de 2017. Es començarà pels municipis del baix Ripollès pel 
tema del fred. 
La Direcció General de Polítiques de Muntanya va dir que en el pressupost 
2017 hi ha previstos 4.800.000 € en formigó per tot Catalunya. 

- Bases de Subvenció: Han sortit publicades al BOP de Girona les bases i la 
convocatòria de subvenció. Ara ho publicarem a la pàgina web. 

- Pàgina web: Tenim la pàgina web nova pràcticament acabada. S’ha 
d’actualitzar. Segurament serà ripollès.cat 

- Gestor d’expedients: S’està mirant el tema del gestor d’expedients de cara a 
incorporar-lo al Consell Comarcal. Segurament s’haurà de fer una fase 
prèvia d’implantació, metodologia i després l’adquisició del programa. Ho 
haurem de pressupostar, és una obligació legal i ho haurem d’incorporar. 

 
El president explica els temes següents: 
 

- Explica que el deute que té l’Ajuntament d’Ogassa amb el Consell 
Comarcal és notable i ara, després de diverses reunions fallides, intentaran 
veure com es pot reconcuir. Demà trucarà a la directora general 
d’Administració Local, senyora Montserrat Mundi, per informar-la de la 
situació. Ara mateix la situació és insostenible i el que es pretén és elaborar 
un conveni on s’estableixin els paràmetres de col·laboració. Fa més d’un 
any que l’Ajuntament no paga. El deute ascendeix uns 40.000 €. La situació 
s’agreuja pel fet que com que té deutes no percep subvencions. 

- Ha vingut el senyor Ramon Moliné, president del Consorci Servei de 
Recaptació Cerdanya Ripollès. 

- Agraeix la col·laboració de tothom pels dies de les nevades. 
- Contractes de Residus: Hi ha 3 impugnacions. Es començarà amb el 

contracte de deixalleries, però no sabent què passa amb Camprodon, que ha 
revocat la delegació de competències. 

 
El senyor Eudald Picas explica el següent: 
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- Hi ha problemes amb l’abocador. Si no es varia aquesta dinàmica això 
costaria 600.000 €/any. S’ha de parlar amb l’Agència de Residus de 
Catalunya, perquè això prové d’una mala compactació de l’abocador. 

- Hi haurà una reunió d’alcaldes a Sant Joan de les Abadesses pel tema de la 
fibra òptica. 

 
Pren la paraula el president i explica el següent: 
 

- S’acaben els convenis amb totes les AMPES, el Departament està redactant 
un nou decret que sembla que preveu que la contractació de menjador sigui 
del Consell Comarcal i la gestió de les AMPES. Aquest tema s’haurà 
d’abordar, però farem el que el Departament digui. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com 
a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental  Vist i plau 
 El president 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera                                                     Eudald Picas Mitjavila 
 
 

Vist i plau 
 
 
 
 
         El president, 
                         Joan Manso i Bosoms 
 


