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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 04/2017 
 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 21 de febrer de 2017 
Hora d’inici: 19:10 hores 
Hora d’acabament: 19:40 hores 
Règim de la sessió: Ordinària 
 
Assistents: President:  Sr. Sr. Joan Manso i Bosoms   

 
 

 Vicepresidents:  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
 Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
 Sr. Josep Coma i Guitart 

   
   
 Consellers:  Sr. Joan Albamonte i Ventayol 

(s’incorpora al punt 4) 
   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 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. 

3. 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. 

4. Aprovació del conveni de cooperació pel qual l’Ajuntament de Ribes de 
Freser encarrega al Consell Comarcal del Ripollès l’execució de les obres del 
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municipi incloses al projecte comarcal “Pla per a la promoció del turisme de 
natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”, en el marc de 
la subvenció atorgada per al desenvolupament de Plans de foment territorial 
del turisme, anualitat 2016. 

5. Denúncia del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Institut 
Català del Sòl per la cessió d’ús del local situat a Ripoll, carretera de Sant 
Joan de les Abadesses 38, baixos. 

6. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
6.1 Aprovació de factures. 

7. Mocions d’urgència: 
7.1 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. 

7.2 Aprovació dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i els Ajuntaments de la comarca, excepte els de Queralbs; 
Molló i Sant Pau de Segúries, per a l’execució i desenvolupament del 
conveni subscrit en data 15-12-16 per a la realització d’actuacions a la 
xarxa de camins. 

7.3 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Queralbs per a l’execució i desenvolupament 
del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la realització d’actuacions a 
la xarxa de camins. 

7.4 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Molló per a l’execució i desenvolupament 
del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la realització d’actuacions a 
la xarxa de camins. 

7.5 Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries per a l’execució i 
desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la 
realització d’actuacions a la xarxa de camins. 

 
Control de l’Acció de Govern 

 
8. Donar compte dels decrets de Presidència. 
9. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
10. Precs i preguntes. 

 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de febrer de 
2017, sense cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE RIBES 
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DE FRESER 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 Ribes de Freser 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 Ribes de Freser 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 RIBES DE FRESER 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 MARC PRAT I ARREY, alcalde de l’Ajuntament de Ribes de Freser, 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.  
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- 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. 

 
 
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 Ribes de Freser. 
 
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar 
aquest document, i  
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CONVENEN 
 
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre 
l’Ajuntament de Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut 
del municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament Ribes de Freser 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 Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil sis-
cents euros (1.600 €), 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: una tarda al mes. 
 Gaudeix tot l’any: 8 places en cada una de les quatres sortides programades. 
 Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu. 

 
L’Ajuntament de Ribes de Freser 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.  
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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 Ribes de 
Freser// Marc Prat i Arrey//Alcalde//Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Raquel Costa 
Iglesias// 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). ............................................................ 6 
 
Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. ............................................................................................ 7 
 
Annex 3: Gaudeix tot l’any. ....................................................................................................................... 8 
 
Annex 6: Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu. ............................................................................... 9 
 
 

- 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 Ribes de Freser 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. Aquest servei inclou tots els 
treballs i funcions que es detallen als apartats segon i quart. 

 
- 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 
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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 Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de quatre-cents euros 
( 400€), en concepte de:   
 

 Projecte Tardes joves: una tarda 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: 
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-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 Ribes de Freser 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 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 i es realitzaran durant el mesos de juny i juliol. 
 
Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
2.1 Designar un/a tècnic/a de referència al municipi.  
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.  
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Cinquè.- Pagament 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser 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 Ribes de Freser, 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. 
 
 
3. 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 
 
Vista la minuta 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; 
 
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 Queralbs 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 QUERALBS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 
SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2017 
 
Ripoll, ___ de______ 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 
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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 M. IMMA CONSTANS RUIZ, alcaldessa de l’Ajuntament de Queralbs, 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 Gerard Soldevila i Freixa. 
 

 
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 
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.  
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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 Queralbs. 
 
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 Queralbs i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 
municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament de Queralbs cofinançarà els serveis que ha sol∙licitat en data 30 
de desembre 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.  
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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 Queralbs 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. 
 Gaudeix tot l’any. 
 Suport a les entitats juvenils i/o culturals i a les comissions de festes. 
 

L’Ajuntament de Queralbs 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 Queralbs// 
M. Imma Constans i Ruiz// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Gerard 
Soldevila i Freixa// Secretari 
 
ANNEX 

- 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.  
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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 Queralbs 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. 
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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 Queralbs 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. 
 

- 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.  
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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 Queralbs 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 Queralbs, 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. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL 
L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER ENCARREGA AL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
MUNICIPI INCLOSES AL PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA 
PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS, 
L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS”, EN EL MARC DE 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 
FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME, ANUALITAT 2016 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès 
i  l’Ajuntament de Ribes de Freser d’encàrrec de l’execució de les obres del municipi 
de Ribes de Freser incloses al projecte comarcal “Pla per a la promoció del turisme 
de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”, en el marc de 
subvenció atorgada per al desenvolupament de Plans de foment territorial del 
turisme, anualitat 2016; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ribes de Freser 
d’encàrrec de l’execució de les obres del municipi incloses al projecte comarcal “Pla 
per a la promoció del turisme de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més 
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autèntics”, en el marc de subvenció atorgada per al desenvolupament de Plans de 
foment territorial del turisme, anualitat 2016, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ PEL QUAL L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 
ENCARREGA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
MUNICIPI INCLOSES AL PROJECTE COMARCAL “PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME 
DE NATURA AL RIPOLLÈS, L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS”, EN EL 
MARC DE SUBVENCIÓ ATORGADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT 
TERRITORIAL DEL TURISME, ANUALITAT 2016  
  
REUNITS  
  
D’una banda, l’Il∙lm. Senyor Joan Manso i Bosoms, president del Consell Comarcal del Ripollès, actuant 
en nom i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per l’acord adoptat 
pel Consell de Govern en la seva sessió de 21 de febrer de 2017. Actua assistit per la secretària accidental, 
senyora Marta Arxé i Llagostera.  
  
De l’altra, l’Il∙lm. Senyor Marc Prat i Arrey, alcalde de l’Ajuntament de Ribes de Freser, actuant en nom 
i representació d’aquesta corporació, expressament facultat per aquest acte per Decret d’alcaldia dictat 
en data 1 de març de 2017. Actua assistit per la secretària senyora Raquel Costa Iglesias.  
  
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i, als 
esmentats efectes,   
  
EXPOSEN  
  
1. El Consell Comarcal del Ripollès, en el marc de l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2016, va sol∙licitar una subvenció per a l’execució del projecte “Pla per a la promoció del turisme de 
natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics”.  
  
Dins d’aquest projecte, entre altres projectes d’inversió de diversos municipis de la comarca, s’hi 
inclouen les actuacions que s’han d’executar al municipi de Ribes de Freser següents:  
  

  2017  

Via Ferrada Roca de la Creu  39.837,95 €  

Integració xarxa Itinerànnia 15 rutes locals  15.867,94 €  

Creació 5 miradors Ribes de Freser  4.762,86 €  

Implementació de 5 circuits inclusius  9.075,00 €  

TOTAL  69.543,75 €  

 
 
Per Resolució del Director General de Turisme de data 30 de novembre de 2016, es va resoldre modificar 
la part dispositiva de la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament 
de Plans de Foment Territorial del Turisme 2016 (PFTT2016), emesa el 18 de novembre i es va atorgar 
al Consell Comarcal del Ripollès un import de 262.537,90 €, sobre els 528.055,31 € sol∙licitats.  
  
El termini per a la justificació de l’execució d’aquestes actuacions, incloses totes a l’anualitat 2017, és 
el 30 de setembre de 2017.  
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En data 28 de novembre de 2016 va ser ingressat al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 105.015,16 
€, corresponent al 40% de l’import total de la subvenció atorgada. D’aquests 262.537,90 € atorgats pel 
PFTT-2016, en corresponen 34.771,88 € al municipi de Ribes de Freser, que representen el 50% del total 
del projecte, valorat en 69.543,75 € IVA inclòs.  
El 40% d’aquests 34.771,88 €, es quantifica en 13.908,75 €.  
   
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de novembre de 2016, va aprovar 
definitivament la sol∙licitud d’instal∙lació d’una via ferrada i camí equipat a la Roca de la Creu, 
promoguda per l’Ajuntament de Ribes de Freser, de conformitat amb el procediment que assenyala 
l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, amb el 
benentès que s’havia de donar compliment a les prescripcions dels informes emesos pels organismes 
sectorials i amb la condició que previ atorgament de la llicència s’havia de tenir en compte el risc 
d’incendi forestal, tal i com determina l’article 171 de les nomes del Pla d’ordenació urbanística 
plurimunicipal de la Vall de Ribes.  
  
Aquest projecte té un pressupost de 32.923,93 €, més 6.914,03 € d’IVA.   
  
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN:  

  
Primer.- L’Ajuntament de Ribes de Freser encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la contractació i 
execució de les 4 actuacions que es detallen a l’antecedent 1, durant l’anualitat 2017, donant compliment 
a la totalitat de les obligacions contingudes a l’Ordre EMC/145/2016, de 3 de juny.  
  
Segon.- Corresponen a l’Ajuntament de Ribes de Freser el compliment de les obligacions següents:  
  

- Com a titular dels boscos comunals i pastures per on passen els senders i camins objecte 
de de les actuacions descrites, es compromet a posar aquests béns a disposició del Consell 
Comarcal del Ripollès, qui tindrà dret suficient sobre aquests béns immobles per dur-hi a terme 
les actuacions previstes.   

  

- Haurà de redactar, al seu càrrec, i aprovar, els projectes de les actuacions que es 
detallen a l’antecedent 1. S’exceptua d’aquesta obligació el Projecte d’instal∙lació d’una via 
ferrada i camí equipat a la Roca de la Creu, que ja està definitivament aprovat.  
  

- Transferir al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 55.635,01€, que es correspon 
al detall següent:  

• 34.771,88 € que és el 50% del total del projecte, IVA inclòs.  

• 20.863,13 € que és el 60% sobre el 50% restant del total del projecte IVA inclòs.  
  
El Consell Comarcal del Ripollès comunicarà a l’Ajuntament de Ribes de Freser la recepció de 
la/les factura/es o de la /de les certificació/ons d’obres i l’Ajuntament de Ribes de Freser haurà 
de transferir l’import corresponent en el termini màxim dels 30 dies següents.  

  

- Adoptar l’acord de bonificar, en base a l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal 5, el 95% de 
l’impost sobre construccions, instal∙lacions i obres, derivat de la tramitació de les corresponents 
llicències d’obres sol∙licitades pel Consell Comarcal del Ripollès, per tractar-se d’obres 
declarades d’especial  interès o d’utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques i de foment de  l’ocupació.  

  

- Retornar al Consell Comarcal del Ripollès l’import abonat en concepte d’impost sobre 
construccions, instal∙lacions i obres i el que pugui correspondre en concepte d’altres 
autoritzacions que siguin legalment necessàries per a l’execució de les actuacions referides, 
prèvia justificació del seu pagament.  
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- Encarregar al seu arquitecte municipal la direcció de les obres i de facilitar imatges 
fotogràfiques de l’estat inicial i final de les obres.  

  
Tercer.- El Consell Comarcal del Ripollès s’encarregarà de la contractació, de conformitat amb la 
legislació aplicable, de les actuacions previstes. Així mateix, correspon al Consell Comarcal de vetllar 
per tal que l’execució de les actuacions referides a l’antecedent 1 es dugui a terme i es justifiqui, com a 
màxim, a data 30 de setembre de 2017.  Amb caràcter previ a l’execució, el Consell Comarcal del Ripollès 
haurà de sol∙licitar les llicències i autoritzacions que esdevinguin legalment necessàries i abonarà 
l’import que correspongui en concepte d’impost sobre construccions, instal∙lacions i obres.  
  
En el cas concret del Projecte d’instal∙lació d’una via ferrada i camí equipat a la Roca de la Creu, 
l’execució haurà d’estar finalitzada, com a màxim, en data 31 de març de 2017. El Consell Comarcal 
vetllarà per tal que el contractista compleixi les prescripcions dels informes emesos pels organismes 
sectorials durant la tramitació de l’autorització d’aquesta actuació en sòl no urbanitzable i amb la 
condició que previ atorgament de la llicència s’haurà de tenir en compte el risc d’incendi forestal, tal i 
com determina l’article 171 de les normes del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de 
Ribes.  
  
Si per circumstàncies degudament justificades, les actuacions no es poguessin justificar en el termini 
previst, el Consell Comarcal sol∙licitarà a la Direcció General de Turisme la corresponent pròrroga per 
executar i justificar.  
  
Quart.- El Consell Comarcal del Ripollès, com a beneficiari de la subvenció, està obligat a destinar els 
béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de dos anys.  
  
Cinquè.-  Quan la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya ingressi al Consell 
Comarcal del Ripollès el 60% restant (157.522,74 €) de la subvenció corresponent als Plans de Foment 
Territorial del Turisme 2016 (PFTT- 2016), el Consell transferirà a l’Ajuntament de Ribes de Freser, 
l’import de 20.863,13€, segons detall de la clàusula segona, en el termini màxim de 30 dies.  
  
Sisè.- En el cas de revocació de la subvenció, que comporti la devolució del 40 % a què és fa referència 
a l’antecedent 1, l’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a transferir al Consell Comarcal del 
Ripollès aquest  40% que es quantifica en l’import de 13.908,75 €, en el termini dels 30 dies següents a 
què la resolució esdevingui ferma en via administrativa.  
 
Setè.- Aquest Conveni és vigent fins a la data del complet compliment per cadascuna de les parts 
subscrivents de les obligacions que se’n deriven.  
  
Vuitè.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada del conveni, l’acord mutu de 
les parts, la impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment o per incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules.  
  
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que 
consten a l’encapçalament.”  

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser, a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Cooperació 
Municipal, 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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El president comunica que, de manera no oficial, li han comunicat que ens han 
concedit el FEDER comarcal. El dijous a les 17h d’aquesta setmana la Consellera de 
Governació vindrà per donar-ne publicitat. Sembla que s’ha acceptat pràcticament 
tot, excepte una part de personal, que sembla correspon al projecte local de 
Camprodon. Hi haurà 10 dies per formular al·legacions. 
 
Recorda que en el projecte hi ha els municipis grans que fan inversió: Campdevànol, 
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, més Setcases, i la 
part comuna. La presentació es farà a Setcases que ofereix un pica-pica quan s’acabi. 
Presentaran l’acte, l’alcalde de Setcases, la consellera de Governació i el president 
del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 
5. DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER LA CESSIÓ D’ÚS DEL 
LOCAL SITUAT A RIPOLL, CARRETERA DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 38, BAIXOS 
  
En data 8 d’octubre de 1996, es va formalitzar un conveni entre el Consell Comarcal 
del Ripollès i l’Institut Català del Sòl de cessió d’ús a favor del Consell Comarcal 
del Ripollès del local situat a Ripoll, carretera de Sant Joan de les Abadesses, 38, 
baixos, (antiga oficina d’Arquitectura i Habitatge) per a ser destinat a la prestació de 
serveis públics del Consell Comarcal. El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en 
la seva sessió de data 12 de novembre de 1996, va acceptar aquesta cessió d’ús. 
 
El Consell de Govern, en la seva sessió de data 2 d’octubre de 2007, va aprovar el 
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Institut 
d’Assistència Sanitària per a la cessió d’ús del local situat a Ripoll, Carretera de Sant 
Joan de les Abadesses 38, baixos, per ser destinat a l’activitat de centre de 
deshabituació de persones amb dependència a substàncies (CAS), del Ripollès. 
 
L’Institut d’Assistència Sanitària en data 9 de desembre de 2016 -RE 3391-, ha 
comunicat la seva decisió de retornar al Consell Comarcal aquest local, amb efectes 
de 31 de desembre de 2016, ja que en aquesta data es traslladaran a la seva nova 
ubicació,  al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Ripoll. 
 
En data 20 de desembre de 2016, s’ha deixat sense efecte el conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Institut d’Assistència Sanitària per la 
cessió d’ús del local situat a Ripoll, carretera de Sant Joan de les Abadesses, 38, 
baixos, per destinar-lo a l’activitat de centre de deshabituació a persones amb 
dependència a substàncies (CAS) del Ripollès, amb efectes a 31 de desembre de 
2016. 
 
A partir d’aquesta data el Consell Comarcal del Ripollès no presta cap servei públic 
en el local situat a Ripoll, Carretera de Sant Joan de les Abadesses 38, baixos, i és 
per aquest motiu que ha pres la decisió de retornar-lo a l’Institut Català del Sòl. 
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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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Denunciar i deixar sense efecte el conveni de cessió d’ús a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès del local situat a Ripoll, carretera de Sant Joan de les 
Abadesses, 38, baixos, amb efectes retroactius a 31 de desembre de 2016. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Català del Sòl, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Facultar el gerent per dur a terme tots els actes que es derivin d’aquest acord 
en representació del Consell Comarcal i en substitució del president. 
 
Quart. Notificar aquest acord al gerent i donar-ne compte a la Intervenció, als efectes 
oportuns. 
 
El president cedeix la paraula al gerent que explica els antecedents del local de la 
carretera Sant Joan, 38, de Ripoll.  
 
Estem en camí d’incorporar dos nous serveis: l’Oficina liquidadora, a través de 
XALOC, i l’oficina d’habitatge que s’ha d’acabar de veure com s’articula. 
 
 
7. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
El president comenta la necessitat d’incloure una sèrie de propostes que no poden 
esperar a la celebració de la propera sessió del Consell de Govern. Es tracta 
fonamentalment dels convenis del formigó a subscriure amb els ajuntaments de la 
comarca. 
 
Sotmesa la urgència a votació del Consell de Govern, s’acorda per unanimitat 
aprovar-la i incloure les propostes següents: 
 
 
7.1. 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 
 
Vista la minuta 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; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb l’Ajuntament de Gombrèn 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 GOMBRÈN 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 EUDALD PICAS I MITJAVILA, alcalde de l’Ajuntament de Gombrèn, 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. 
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- 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 Gombrèn. 
 
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 Gombrèn i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de Joventut del 
municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament Gombrèn cofinançarà els serveis que ha sol∙licitat en data 16 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 Gombrèn pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil cent euros 
(1.100 €), 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. 

 
L’Ajuntament de Gombrèn 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. 
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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 Gombrèn// 
Eudald Picas i Mitjavila// 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). ........................................................... 8 
 
Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. .......................................................................................... 10 
 

 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.  
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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 Gombrèn 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, juliol, 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. 
2.3 El 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 Gombrèn pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de sis-cents  euros (600 
€/any), en concepte de:   
 

 Projecte Tardes joves: 4 tardes al mes.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn, 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. 
 
 
7.2. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA, EXCEPTE ELS DE QUERALBS; MOLLÓ I SANT PAU DE 
SEGÚRIES, PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI 
SUBSCRIT EN DATA 15-12-16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS 
A LA XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntament 
tota la comarca, excepte els de Queralbs, Molló i Sant Pau de Segúries, per a 
l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la 
realització d’actuacions a la xarxa de camins; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar els convenis a subscriure amb tots els municipis de la comarca del 
Ripollès, excepte els de Queralbs, Molló i Sant Pau de Segúries, per a l’execució i 
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desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la realització 
d’actuacions a la xarxa de camins, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ..................., EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI 
SUBSCRIT EN DATA 15.12.16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS A LA XARXA DE 
CAMINS 
 
Ripoll, ... de ......... de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il∙lm/a senyor/a ..................................., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de .........................,  
actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de ....................... 
 
D’altra, l'Il.lm. senyor Joan Manso i Bosoms, President del Consell Comarcal del Ripollès, actuant en 
nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de l'acord adoptat pel Consell de Govern, en la seva 
sessió celebrada el dia xxx. 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1. En data 15 de desembre de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, van subscriure el conveni de col∙laboració per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
De conformitat amb aquest conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a aportar 
l’import de 97.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, per al finançament de les actuacions de 
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació dels camins següents: 

 
 

Camí Municipis 
Camí de Sant Pere d’Auïre Campdevànol 
Camí de Campelles al Baell Campelles 
Camí del Cal Rodó Camprodon 
Camí de Coll Roig Gombrèn 
Camí del Pujol dels Dachs Les Llosses 
Camí dels Carros Llanars 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta magdalena) Molló 
Camí de Mas Roquetes 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll Ogassa 
Camí de l’Orri Vell Pardines 
Camí de cal Gasparó Planoles 
Camí dels Plaus (El Puig) Queralbs 
Carretera de Batet Ribes de Freser 
Camí Mare de Déu del Remei Ripoll 
Camí de Llastanosa 
Camí de Perella St. Joan de les Abadesses 
Camí de Can Genic St. Pau de Segúries 
Camí de Setcases a Espinavell Setcases 
Camí pont de Nevà - Maristes Toses 
Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 

Vallfogona de Ripollès 

Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) Vilallonga de Ter 
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El termini d’execució i justificació de la subvenció finalitza el dia 30 de juny de 2017. 
 
2. La clàusula Tercera d’aquest conveni estableix que el Consell Comarcal del Ripollès serà l’encarregat 
de la licitació de les obres i del control i seguiment de la seva execució i, a aquest efecte, obtindrà la 
delegació expressa dels ajuntaments titulars dels camins. 
 
3. L’ajuntament de ...............................en data .....................va dictar un decret d’alcaldia, pel qual 
autoritzava el Consell Comarcal del Ripollès a contractar el subministrament del formigó necessari per 
dur a terme les obres de reparació, manteniment i conservació del camí......................., i cedia a favor del 
Consell Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes obres. 
 
4. Per acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 
7 de febrer de 2017, es va 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 i es va autoritzar la corresponent 
despesa. 
 
El termini màxim del subministrament finalitzarà el 30 de maig de 2017. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMERA.-  L’ajuntament de ................................. encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la 
licitació conjunta del subministrament del formigó que es destinarà al manteniment, conservació, 
arranjament o pavimentació del camí/ns de ............................ que es detalla a l’antecedent 1 d’aquest 
conveni i cedeix a favor del Consell Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de 
l’execució d’aquestes obres. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal contractarà el subministrament del formigó amb destí a la pavimentació 
de camins rurals de la comarca del Ripollès i el repartirà als municipis de forma proporcional, de 
conformitat amb el que detalla el quadre següent: 
 
Subministrament subvenció 

 

(1) L’assignació de pressupost és màxima 

MUNICIPIS COD
I 

CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST  

€      (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3           (2) 

1.- Campdevànol 1-1 Camí de Sant Pere d’Auïre 3.307,62 44,00 
2.- Campelles 2-1 Camí de Campelles al Baell 1.890,07 25,00 
3.- Camprodon 3-1 Camí de Cal Rodó (Can Bola) 10.482,59 140,00 
4.- Gombrèn 4-1 Camí de Coll Roig (Refugi Planelles) 4.386,51 58,00 
5.- Les Llosses 5-1 Camí del Pujol del Dachs 11.561,48 154,00 
6.- Llanars 6-1 Camí dels Carros 2.507,59 33,00 
7.- Molló 7-1 Camí a Roca de Sta Creu (Sta Magdalena) 4.369,27 58,00 

8.- Ogassa 

8-1 
8-2 
8-3 

Camí de Mas Roqueters 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll 4.585,25 61,00 

9.- Pardines 9-1 Camí de l’Orri Vell 3.148,43 42,00 
10.- Planoles 10-1 Camí de Cal Gasparó 1.901,23 25,00 
11.- Queralbs 11-1 Camí dels Plaus (El Puig) 9.477,73 126,00 
12.- Ribes de Freser 12-1 Carretera de Batet 4.245,56 57,00 
13.- Ripoll 13-1 Camí Mare de Déu del Remei 7.474,10 100,00 

14.- St. Joan de les Abadesses 
14-1 
14-2 

Camí de LLastanosa 
Camí de Perella 5.442,07 73,00 

15.- St. Pau de Segúries 15-1 Camí de Can Genic 886,22 12,00 
16.- Setcases 16-1 Camí de Setcases a Espinavell 4.980,70 66,00 
17.- Toses 17-1 Camí pont de Nevà - Maristes 5.868,96 78,00 

18.- Vallfogona de Ripollès 
18-1 
18-2 

Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 3.974,83 53,00 

19.- Vilallonga de Ter 19-1 Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) 6.509,79 87,00 
TOTALS   97.000,00 1.292,00 
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(2) L’assignació de formigó és mínima 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’empresa adjudicatària traslladarà el formigó als 19 
municipis de la comarca, en les quantitats i dates que s’acordin, prèviament, entre ajuntaments i Consell 
Comarcal. 
 
El termini màxim del subministrament serà el dia 30 de maig de 2017. Únicament es podrà ampliar aquest 
termini per causes meteorològiques que impedeixin el subministrament del formigó als municipis. 
L’ampliació d’aquest termini, en tot cas, requerirà l’emissió d’un informe tècnic que n’avali la necessitat.  
 
El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres. 
 
TERCERA.- L’ajuntament de ................................................es compromet a rebre el formigó en la data 
acordada amb el Consell Comarcal. 
 
L’ajuntament de .....................s’encarregarà de la col∙locació del formigó en la data acordada i a tenir-
ho tot preparat prèviament. 
 
QUARTA.- Aquest conveni té la vigència d'un any a partir de la data que consta a l'encapçalament.    
 
En el cas que qualsevol de les parts subscrivents d'aquest conveni decideixin la resolució anticipada del 
mateix hauran de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes d’antelació.  
 
 
CINQUENA.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda legal - material 
o l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 
en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Ajuntament interessats, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
7.3. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 
QUERALBS PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
CONVENI SUBSCRIT EN DATA 15-12-16 PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Queralbs per a l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-
16 per a la realització d’actuacions a la xarxa de camins; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Queralbs per a 
l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la 
realització d’actuacions a la xarxa de camins, el qual  és del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE QUERALBS, EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI 
SUBSCRIT EN DATA 15.12.16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS A LA XARXA DE 
CAMINS 
 
Ripoll, ... de ......... de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Il∙lustríssima senyora IMMMACULADA CONSTANS I RUIZ, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Queralbs,  actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de d’allò que 
estableix l’article 21 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. 
 
D’altra, 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 21 de febrer de 2017, assistit per la secretària accidental de la corporació  
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1. En data 15 de desembre de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, van subscriure el conveni de col∙laboració per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
De conformitat amb aquest conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a aportar 
l’import de 97.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, per al finançament de les actuacions de 
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació dels camins següents: 
 

Camí Municipis 
Camí de Sant Pere d’Auïre Campdevànol 
Camí de Campelles al Baell Campelles 
Camí del Cal Rodó Camprodon 
Camí de Coll Roig Gombrèn 
Camí del Pujol dels Dachs Les Llosses 
Camí dels Carros Llanars 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta magdalena) Molló 
Camí de Mas Roquetes 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll Ogassa 
Camí de l’Orri Vell Pardines 
Camí de cal Gasparó Planoles 
Camí dels Plaus (El Puig) Queralbs 
Carretera de Batet Ribes de Freser 
Camí Mare de Déu del Remei Ripoll 
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Camí de Llastanosa 
Camí de Perella St. Joan de les Abadesses 
Camí de Can Genic St. Pau de Segúries 
Camí de Setcases a Espinavell Setcases 
Camí pont de Nevà - Maristes Toses 
Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 

Vallfogona de Ripollès 

Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) Vilallonga de Ter 
 
El termini d’execució i justificació de la subvenció finalitza el dia 30 de juny de 2017. 
 
2. La clàusula Tercera d’aquest conveni estableix que el Consell Comarcal del Ripollès serà l’encarregat 
de la licitació de les obres i del control i seguiment de la seva execució i, a aquest efecte, obtindrà la 
delegació expressa dels ajuntaments titulars dels camins. 
 
3. L’ajuntament de Queralbs en data 2 de desembre de 2016, va dictar un decret d’alcaldia, pel qual 
autoritzava el Consell Comarcal del Ripollès a contractar el subministrament del formigó necessari per 
dur a terme les obres de reparació, manteniment i conservació del camí dels Plaus (El Puig), i cedia a 
favor del Consell Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes 
obres. 
4. Per acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 
7 de febrer de 2017, es va 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 i es va autoritzar la corresponent 
despesa. 
 
El termini màxim del subministrament finalitzarà el 30 de maig de 2017. 
 
5. L’ajuntament de Queralbs van manifestar la seva voluntat de contribuir amb un import de 4.000 € a fi 
de poder adquirir una major quantitat de formigó amb destí al seu municipi. 
 
Aquesta quantitat de 4.000 € s’ha sumat a la quantitat de 97.000 € atorgada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat i, conjuntament amb els imports aportats pels municipis de Molló i Sant Pau de Segúries, 
constitueix l’import màxim de l’adjudicació del contracte al qual es fa referència en l’anterior apartat. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMERA.-  L’ajuntament de Queralbs es compromet a aportar al Consell Comarcal del Ripollès, abans 
del 30 de juny de 2017, l’import màxim de 4.000 €, per adquirir formigó al preu que resulti de la licitació 
conjunta  i encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la licitació conjunta del subministrament del 
formigó que es destinarà al manteniment, conservació, arranjament o pavimentació del camí dels Plaus 
(El Puig) que es detalla a l’antecedent 1 d’aquest conveni i cedeix a favor del Consell Comarcal del 
Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes obres. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal contractarà el subministrament del formigó amb destí a la pavimentació 
de camins rurals de la comarca del Ripollès i el repartirà als municipis de forma proporcional, de 
conformitat amb el que detallen els quadres següents: 
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Subministrament subvenció 

 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
Subministrament addicional 
 

 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
El Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’empresa adjudicatària traslladarà el formigó als 19 
municipis de la comarca, en les quantitats i dates que s’acordin, prèviament, entre ajuntaments i Consell 
Comarcal. 
 
El termini màxim del subministrament serà el dia 30 de maig de 2017. Únicament es podrà ampliar aquest 
termini per causes meteorològiques que impedeixin el subministrament del formigó als municipis. 
L’ampliació d’aquest termini, en tot cas, requerirà l’emissió d’un informe tècnic que n’avali la necessitat.  
 
El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres. 
 
TERCERA.- L’ajuntament de Queralbs .està obligat al compliment de les obligacions següents: 
 

- Es compromet a rebre el formigó en la data acordada amb el Consell Comarcal. 
- Es compromet a tenir el/s camí/ns arranjat/s amb caràcter previ a la col∙locació del formigó. 
- S’encarregarà de la col∙locació del formigó en la data acordada. 
- Col∙locarà el cartell informatiu on consti la col∙laboració econòmica del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, en un lloc visible del camí i en farà fotografies. 
- Emetrà certificat sobre la completa execució de les obres i el trametrà al Consell Comarcal, 

MUNICIPIS COD
I 

CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST  

€      (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3           (2) 

1.- Campdevànol 1-1 Camí de Sant Pere d’Auïre 3.307,62 44,00 
2.- Campelles 2-1 Camí de Campelles al Baell 1.890,07 25,00 
3.- Camprodon 3-1 Camí de Cal Rodó (Can Bola) 10.482,59 140,00 
4.- Gombrèn 4-1 Camí de Coll Roig (Refugi Planelles) 4.386,51 58,00 
5.- Les Llosses 5-1 Camí del Pujol del Dachs 11.561,48 154,00 
6.- Llanars 6-1 Camí dels Carros 2.507,59 33,00 
7.- Molló 7-1 Camí a Roca de Sta Creu (Sta Magdalena) 4.369,27 58,00 

8.- Ogassa 

8-1 
8-2 
8-3 

Camí de Mas Roqueters 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll 4.585,25 61,00 

9.- Pardines 9-1 Camí de l’Orri Vell 3.148,43 42,00 
10.- Planoles 10-1 Camí de Cal Gasparó 1.901,23 25,00 
11.- Queralbs 11-1 Camí dels Plaus (El Puig) 9.477,73 126,00 
12.- Ribes de Freser 12-1 Carretera de Batet 4.245,56 57,00 
13.- Ripoll 13-1 Camí Mare de Déu del Remei 7.474,10 100,00 

14.- St. Joan de les Abadesses 
14-1 
14-2 

Camí de LLastanosa 
Camí de Perella 5.442,07 73,00 

15.- St. Pau de Segúries 15-1 Camí de Can Genic 886,22 12,00 
16.- Setcases 16-1 Camí de Setcases a Espinavell 4.980,70 66,00 
17.- Toses 17-1 Camí pont de Nevà - Maristes 5.868,96 78,00 

18.- Vallfogona de Ripollès 
18-1 
18-2 

Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 3.974,83 53,00 

19.- Vilallonga de Ter 19-1 Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) 6.509,79 87,00 
TOTALS   97.000,00 1.292,00 

MUNICIPI CODI CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST 

€         (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3        (2) 

Queralbs 11-2 A determinar 4.000,00 53,00 
TOTALS   4.000,00 53,00 
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juntament amb les fotografies, via EACAT, com a màxim en data 9 de juny de 2017. 
 
QUARTA.- Aquest conveni té la vigència d'un any a partir de la data que consta a l'encapçalament.    
 
En el cas que qualsevol de les parts subscrivents d'aquest conveni decideixin la resolució anticipada del 
mateix hauran de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes d’antelació.  
 
CINQUENA.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda legal - material 
o l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 
en l’encapçalament.” 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Queralbs, a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
7.4. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 
PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI SUBSCRIT 
EN DATA 15-12-16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS A LA 
XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Molló per a l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 
per a la realització d’actuacions a la xarxa de camins; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Molló per a l’execució 
i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la realització 
d’actuacions a la xarxa de camins, el qual  és del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI 
SUBSCRIT EN DATA 15.12.16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS A LA XARXA DE 
CAMINS 
 
Ripoll, ... de ......... de 2017 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il∙lustríssim senyor JOSEP COMA I GUITART, alcalde de l’Ajuntament de Molló,  
actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de del que estableix l’article21 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. 
 
D’altra, 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 21 de febrer de 2017, assistit per la secretària accidental de la corporació  
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1. En data 15 de desembre de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, van subscriure el conveni de col∙laboració per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
De conformitat amb aquest conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a aportar 
l’import de 97.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, per al finançament de les actuacions de 
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació dels camins següents: 
 

Camí Municipis 
Camí de Sant Pere d’Auïre Campdevànol 
Camí de Campelles al Baell Campelles 
Camí del Cal Rodó Camprodon 
Camí de Coll Roig Gombrèn 
Camí del Pujol dels Dachs Les Llosses 
Camí dels Carros Llanars 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta magdalena) Molló 
Camí de Mas Roquetes 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll Ogassa 
Camí de l’Orri Vell Pardines 
Camí de cal Gasparó Planoles 
Camí dels Plaus (El Puig) Queralbs 
Carretera de Batet Ribes de Freser 
Camí Mare de Déu del Remei Ripoll 
Camí de Llastanosa 
Camí de Perella St. Joan de les Abadesses 
Camí de Can Genic St. Pau de Segúries 
Camí de Setcases a Espinavell Setcases 
Camí pont de Nevà - Maristes Toses 
Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 

Vallfogona de Ripollès 

Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) Vilallonga de Ter 
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El termini d’execució i justificació de la subvenció finalitza el dia 30 de juny de 2017. 
 
2. La clàusula Tercera d’aquest conveni estableix que el Consell Comarcal del Ripollès serà l’encarregat 
de la licitació de les obres i del control i seguiment de la seva execució i, a aquest efecte, obtindrà la 
delegació expressa dels ajuntaments titulars dels camins. 
 
3. L’ajuntament de Molló en data 30 de novembre de 2016, va dictar un decret d’alcaldia, pel qual 
autoritzava el Consell Comarcal del Ripollès a contractar el subministrament del formigó necessari per 
dur a terme les obres de reparació, manteniment i conservació del camí a Roca de Sta Creu (Sta 
magdalena), i cedia a favor del Consell Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de 
l’execució d’aquestes obres. 
 
4. Per acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 
7 de febrer de 2017, es va 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 i es va autoritzar la corresponent 
despesa. 
 
El termini màxim del subministrament finalitzarà el 30 de maig de 2017. 
 
5. L’ajuntament de Molló van manifestar la seva voluntat de contribuir amb un import de 2.500 € a fi de 
poder adquirir una major quantitat de formigó amb destí al seu municipi. 
 
Aquesta quantitat de 2.500 € s’ha sumat a la quantitat de 97.000 € atorgada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat i, conjuntament amb els imports aportats pels municipis de Queralbs i Sant Pau de 
Segúries, constitueix l’import màxim de l’adjudicació del contracte al qual es fa referència en l’anterior 
apartat. 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
PRIMERA.-  L’ajuntament de Molló es compromet a aportar al Consell Comarcal del Ripollès, abans 
del 30 de juny de 2017, l’import màxim de 2.500 €, per adquirir formigó al preu que resulti de la licitació 
conjunta  i encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la licitació conjunta del subministrament del 
formigó que es destinarà al manteniment, conservació, arranjament o pavimentació del camí a Roca de 
Santa Creu (Sta. Magdalena)) que es detalla a l’antecedent 1 d’aquest conveni i cedeix a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes obres. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal contractarà el subministrament del formigó amb destí a la pavimentació 
de camins rurals de la comarca del Ripollès i el repartirà als municipis de forma proporcional, de 
conformitat amb el que detallen els quadres següents: 
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Subministrament subvenció 
 

 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
 

Subministrament addicional 
 

 
 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
El Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’empresa adjudicatària traslladarà el formigó als 19 
municipis de la comarca, en les quantitats i dates que s’acordin, prèviament, entre ajuntaments i Consell 
Comarcal. 
 
El termini màxim del subministrament serà el dia 30 de maig de 2017. Únicament es podrà ampliar aquest 
termini per causes meteorològiques que impedeixin el subministrament del formigó als municipis. 
L’ampliació d’aquest termini, en tot cas, requerirà l’emissió d’un informe tècnic que n’avali la necessitat.  
 
El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres. 
 
TERCERA.- L’ajuntament de Molló està obligat al compliment de les obligacions següents: 
 

- Es compromet a rebre el formigó en la data acordada amb el Consell Comarcal. 
- Es compromet a tenir el/s camí/ns arranjat/s amb caràcter previ a la col∙locació del formigó. 
- S’encarregarà de la col∙locació del formigó en la data acordada. 
- Col∙locarà el cartell informatiu on consti la col∙laboració econòmica del Departament de 

MUNICIPI CODI CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST 

€         (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3        (2) 

Molló 7-2 A determinar 2.500,00 33,00 
TOTALS   2.500,00 33,00 

MUNICIPIS COD
I 

CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST  

€      (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3           (2) 

1.- Campdevànol 1-1 Camí de Sant Pere d’Auïre 3.307,62 44,00 
2.- Campelles 2-1 Camí de Campelles al Baell 1.890,07 25,00 
3.- Camprodon 3-1 Camí de Cal Rodó (Can Bola) 10.482,59 140,00 
4.- Gombrèn 4-1 Camí de Coll Roig (Refugi Planelles) 4.386,51 58,00 
5.- Les Llosses 5-1 Camí del Pujol del Dachs 11.561,48 154,00 
6.- Llanars 6-1 Camí dels Carros 2.507,59 33,00 
7.- Molló 7-1 Camí a Roca de Sta Creu (Sta Magdalena) 4.369,27 58,00 

8.- Ogassa 

8-1 
8-2 
8-3 

Camí de Mas Roqueters 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll 4.585,25 61,00 

9.- Pardines 9-1 Camí de l’Orri Vell 3.148,43 42,00 
10.- Planoles 10-1 Camí de Cal Gasparó 1.901,23 25,00 
11.- Queralbs 11-1 Camí dels Plaus (El Puig) 9.477,73 126,00 
12.- Ribes de Freser 12-1 Carretera de Batet 4.245,56 57,00 
13.- Ripoll 13-1 Camí Mare de Déu del Remei 7.474,10 100,00 

14.- St. Joan de les Abadesses 
14-1 
14-2 

Camí de LLastanosa 
Camí de Perella 5.442,07 73,00 

15.- St. Pau de Segúries 15-1 Camí de Can Genic 886,22 12,00 
16.- Setcases 16-1 Camí de Setcases a Espinavell 4.980,70 66,00 
17.- Toses 17-1 Camí pont de Nevà - Maristes 5.868,96 78,00 

18.- Vallfogona de Ripollès 
18-1 
18-2 

Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 3.974,83 53,00 

19.- Vilallonga de Ter 19-1 Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) 6.509,79 87,00 
TOTALS   97.000,00 1.292,00 
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Territori i Sostenibilitat, en un lloc visible del camí i en farà fotografies. 
- Emetrà certificat sobre la completa execució de les obres i el trametrà al Consell Comarcal, 

juntament amb les fotografies, via EACAT, com a màxim en data 9 de juny de 2017. 
 
QUARTA.- Aquest conveni té la vigència d'un any a partir de la data que consta a l'encapçalament.    
 
En el cas que qualsevol de les parts subscrivents d'aquest conveni decideixin la resolució anticipada del 
mateix hauran de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes d’antelació.  
 
CINQUENA.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda legal - material 
o l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 
en l’encapçalament.” 
 
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 Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
7.5. APROVACIÓ DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT 
PAU DE SEGÚRIES PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
CONVENI SUBSCRIT EN DATA 15-12-16 PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS 
 
Vista la minuta del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament 
de Sant Pau de Segúries per a l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en 
data 15-12-16 per a la realització d’actuacions a la xarxa de camins; 
 
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, adopta els acords següents: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
per a l’execució i desenvolupament del conveni subscrit en data 15-12-16 per a la 
realització d’actuacions a la xarxa de camins, el qual  és del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL∙LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES I, 
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
CONVENI SUBSCRIT EN DATA 15.12.16 PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS A LA 
XARXA DE CAMINS 
 
Ripoll, ... de ......... de 2017 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la Il∙lustríssima senyora DOLORS CAMBRAS I SAQUÉS, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pau 
de Segúries,  actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de d’allò que estableix l’article21 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. 
 
D’altra, 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 21 de febrer de 2017, 
assistit per la secretària accidental de la corporació,  
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present conveni als 
esmentats efectes,  
 
 
EXPOSEN 
 
1. En data 15 de desembre de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, van subscriure el conveni de col∙laboració per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins. 
 
De conformitat amb aquest conveni, el Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet a aportar 
l’import de 97.000 € al Consell Comarcal del Ripollès, per al finançament de les actuacions de 
manteniment, conservació, arranjament o pavimentació dels camins següent: 
 

Camí Municipis 
Camí de Sant Pere d’Auïre Campdevànol 
Camí de Campelles al Baell Campelles 
Camí del Cal Rodó Camprodon 
Camí de Coll Roig Gombrèn 
Camí del Pujol dels Dachs Les Llosses 
Camí dels Carros Llanars 
Camí a Roca de Sta Creu (Sta magdalena) Molló 
Camí de Mas Roquetes 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll Ogassa 
Camí de l’Orri Vell Pardines 
Camí de cal Gasparó Planoles 
Camí dels Plaus (El Puig) Queralbs 
Carretera de Batet Ribes de Freser 
Camí Mare de Déu del Remei Ripoll 
Camí de Llastanosa 
Camí de Perella St. Joan de les Abadesses 
Camí de Can Genic St. Pau de Segúries 
Camí de Setcases a Espinavell Setcases 
Camí pont de Nevà - Maristes Toses 
Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 

Vallfogona de Ripollès 

Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) Vilallonga de Ter 
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El termini d’execució i justificació de la subvenció finalitza el dia 30 de juny de 2017. 
 
2. La clàusula Tercera d’aquest conveni estableix que el Consell Comarcal del Ripollès serà l’encarregat 
de la licitació de les obres i del control i seguiment de la seva execució i, a aquest efecte, obtindrà la 
delegació expressa dels ajuntaments titulars dels camins. 
 
3. L’ajuntament de Sant Pau de Segúries en data 1 de desembre de 2016, va dictar un decret d’alcaldia, 
pel qual autoritzava el Consell Comarcal del Ripollès a contractar el subministrament del formigó 
necessari per dur a terme les obres de reparació, manteniment i conservació del camí de Can Genic, i 
cedia a favor del Consell Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució 
d’aquestes obres. 
 
4. Per acord adoptat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en la seva sessió de data 
7 de febrer de 2017, es va 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 i es va autoritzar la corresponent 
despesa. 
 
El termini màxim del subministrament finalitzarà el 30 de maig de 2017. 
 
5. L’ajuntament de San Pau de Segúries va manifestar la seva voluntat de contribuir amb un import de 
3.000 € a fi de poder adquirir una major quantitat de formigó amb destí al seu municipi. 
 
Aquesta quantitat de 3.000 € s’ha sumat a la quantitat de 97.000 € atorgada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat i, conjuntament amb els imports aportats pels municipis de Molló i Queralbs, constitueix 
l’import màxim de l’adjudicació del contracte al qual es fa referència en l’anterior apartat. 
 
 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 
 
PRIMERA.-  L’ajuntament de Sant Pau de Segúries es compromet a aportar al Consell Comarcal del 
Ripollès, abans del 30 de juny de 2017, l’import màxim de 3.000 €, per adquirir formigó al preu que 
resulti de la licitació conjunta  i encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la licitació conjunta del 
subministrament del formigó que es destinarà al manteniment, conservació, arranjament o pavimentació 
del camí dels Plaus (El Puig) que es detalla a l’antecedent 1 d’aquest conveni i cedeix a favor del Consell 
Comarcal del Ripollès el crèdit corresponent al pressupost de l’execució d’aquestes obres. 
 
SEGONA.- El Consell Comarcal contractarà el subministrament del formigó amb destí a la pavimentació 
de camins rurals de la comarca del Ripollès i el repartirà als municipis de forma proporcional, de 
conformitat amb el que detallen els quadres següents: 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
41 

Subministrament subvenció 

 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
 
Subministrament addicional 

 
 

 
(1) L’assignació de pressupost és màxima 
(2) L’assignació de formigó és mínima 

 
El Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’empresa adjudicatària traslladarà el formigó als 19 
municipis de la comarca, en les quantitats i dates que s’acordin, prèviament, entre ajuntaments i Consell 
Comarcal. 
 
El termini màxim del subministrament serà el dia 30 de maig de 2017. Únicament es podrà ampliar aquest 
termini per causes meteorològiques que impedeixin el subministrament del formigó als municipis. 
L’ampliació d’aquest termini, en tot cas, requerirà l’emissió d’un informe tècnic que n’avali la necessitat.  
 
El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres. 
 
TERCERA.- L’ajuntament de Sant Pau de Segúries està obligat al compliment de les obligacions 
següents: 
 

- Es compromet a rebre el formigó en la data acordada amb el Consell Comarcal. 
- Es compromet a tenir el/s camí/ns arranjat/s amb caràcter previ a la col∙locació del formigó. 
- S’encarregarà de la col∙locació del formigó en la data acordada. 
- Col∙locarà el cartell informatiu on consti la col∙laboració econòmica del Departament de 

MUNICIPIS COD
I 

CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST  

€      (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3           (2) 

1.- Campdevànol 1-1 Camí de Sant Pere d’Auïre 3.307,62 44,00 
2.- Campelles 2-1 Camí de Campelles al Baell 1.890,07 25,00 
3.- Camprodon 3-1 Camí de Cal Rodó (Can Bola) 10.482,59 140,00 
4.- Gombrèn 4-1 Camí de Coll Roig (Refugi Planelles) 4.386,51 58,00 
5.- Les Llosses 5-1 Camí del Pujol del Dachs 11.561,48 154,00 
6.- Llanars 6-1 Camí dels Carros 2.507,59 33,00 
7.- Molló 7-1 Camí a Roca de Sta Creu (Sta Magdalena) 4.369,27 58,00 

8.- Ogassa 

8-1 
8-2 
8-3 

Camí de Mas Roqueters 
Camí d’Ogassa a Camprodon 
Camí de Can Coll 4.585,25 61,00 

9.- Pardines 9-1 Camí de l’Orri Vell 3.148,43 42,00 
10.- Planoles 10-1 Camí de Cal Gasparó 1.901,23 25,00 
11.- Queralbs 11-1 Camí dels Plaus (El Puig) 9.477,73 126,00 
12.- Ribes de Freser 12-1 Carretera de Batet 4.245,56 57,00 
13.- Ripoll 13-1 Camí Mare de Déu del Remei 7.474,10 100,00 

14.- St. Joan de les Abadesses 
14-1 
14-2 

Camí de LLastanosa 
Camí de Perella 5.442,07 73,00 

15.- St. Pau de Segúries 15-1 Camí de Can Genic 886,22 12,00 
16.- Setcases 16-1 Camí de Setcases a Espinavell 4.980,70 66,00 
17.- Toses 17-1 Camí pont de Nevà - Maristes 5.868,96 78,00 

18.- Vallfogona de Ripollès 
18-1 
18-2 

Camí de Can Tramuntana 
Camí de Llastanosa 3.974,83 53,00 

19.- Vilallonga de Ter 19-1 Camí de la Riba a Llebro (Can Cotet) 6.509,79 87,00 
TOTALS   97.000,00 1.292,00 

MUNICIPI CODI CAMÍ ASSIGNACIÓ 
PRESSUPOST 

€         (1) 

ASSIGNACIÓ 
FORMIGÓ 
m3        (2) 

Sant Pau de Segúries 15-2 A determinar 3.000,00 40,00 
TOTALS   3.000,00 40,00 
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Territori i Sostenibilitat, en un lloc visible del camí i en farà fotografies. 
- Emetrà certificat sobre la completa execució de les obres i el trametrà al Consell Comarcal, 

juntament amb les fotografies, via EACAT, com a màxim en data 9 de juny de 2017. 
 
QUARTA.- Aquest conveni té la vigència d'un any a partir de la data que consta a l'encapçalament.    
 
En el cas que qualsevol de les parts subscrivents d'aquest conveni decideixin la resolució anticipada del 
mateix hauran de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes d’antelació.  
 
CINQUENA.- No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència 
d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants; la impossibilitat sobrevinguda legal - material 
o l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats 
en l’encapçalament.” 
 
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 Cooperació 
Municipal, juntament amb una còpia dels convenis. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura del conveni. 
 
 
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 

Decret de 27.01.17 Reconeixement de la gratuïtat per a l’ús dels serveis escolars de 
menjador i/o transport escolar per al curs 2016-2017 a l’alumna 
que es relaciona. 

Decret de 27.01.17 Denegar a l’alumna que es relaciona l’ajut de menjador per al curs 
2016-2017. 

Decret de 27.01.17 Resolució de les sol·licituds d’ajut de desplaçament per al curs 
2016-2017 (Fase-3) dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 27.01.17 Resolució de les sol·licituds d’ajut de menjador escolar per al curs 
2016-2017 (Fase-5) dels alumnes que es relacionen. 

Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 i última de l'obra 
2012/1329, inclosa al PUOSC, titulada "Millora del ferm de les 
zones altes i del centre del municipi de Campdevànol", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 52.826,99 
€. 

Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3, 4 i última 
de l'obra 2012/1331, inclosa al PUOSC, titulada "Reforma, 
adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol 
municipal", de l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total 
de 123.984,46 €. 
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Decret de 02.02.17 Aprovar el pagament de les certificacions núm. 1, 2, 3 i última de 
l'obra 2012/1333, inclosa al PUOSC, titulada "Millora de 
l’enllumenat del tram urbà de la carretera de Gombrèn", de 
l'Ajuntament de Campdevànol, per un import total de 40.027,53 
€. 

Decret de 06.02.17 Contracte menor de servei de dinamització dels parcs de salut i de 
les xarxes d’itineraris saludables de la comarca del Ripollès. 

Decret de 08.02.17 Modificació del contracte menor de servei de dinamització dels 
parcs de salut i de les xarxes d’itineraris saludables de la comarca 
del Ripollès. 

Decret de 13.02.17 Atorgament d’excedència voluntària a la treballadora de la 
corporació que es relaciona, a partir del 30 d’abril de 2017, pel 
termini de dos anys prorrogables.. 

Decret de 14.02.17 Contracte menor d’obres de treballs de manteniment correctiu de 
l’abocador comarcal clausurat Ripollès-3. 
 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
9. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a 
continuació: 
 

Resolució de 30.01.2017 Resolució d’atorgament d’un permís anual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de SF integrals Girona, 
SL. 

Resolució de 14.02.2016 Resolució d’atorgament d’un permís puntual d’abocament 
d’aigües residuals amb camió cisterna de can Constans. 
 
 

El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES 

 
- El president explica la situació d’Ogassa. El municipi rep una aportació en 

concepte de tributs al voltant de 130.000 €/any. No reben subvencions. Només 
paguen el que no està embargat. Tenen dificultats per pagar nòmines. Deuen al 
voltant de 43.000 € al Consell Comarcal del Ripollès. Es plantegen la possibilitat 
de fer un conveni pel qual es vagin pagant mensualment els serveis que li presta 
el Consell Comarcal del Ripollès, via bestreta mensual a través del Consorci de 
Recaptació Cerdanya-Ripollès. En cas que no sigui possible, s’hauran de prendre 
mesures més dràstiques, com l’embargament, tot i que es preveu que aquesta 
sigui la darrera opció. S’estan plantejant intervenir l’ajuntament a través de la 
Generalitat. Enviarem el conveni i veurem la resposta. 
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- Consum ha confirmat el pagament dels 18.000 €. 

 
- Pel que fa al tema dels lixiviats, el divendres al matí està prevista una visita 

a l’abocador. El Conseller Eudald Picas explica la situació. Es fan bosses 
d’aigua a la part baixa de l’abocador. La despesa a mes de febrer és la prevista 
per tot l’any. La clausura la va fer l’Agència de Residus de Catalunya, per 
tant o dóna més diners o s’accepta l’entrada de les aigües seminetes a la 
depuradora. 
 

- Va tenir una reunió amb el Director General de l’Atenció a la Família del 
Departament d’Ensenyament i li va explicar la situació de la comarca. Hi ha 
dos instituts, a Camprodon i Ribes de Freser, que no haurien d’autoritzar la 
compactada perquè comporta un increment exagerat de despesa en transport. 
 

El Conseller Lluís López demana pels parcs de Salut. S’ha fet contracte menor?  
El president li respon afirmativament, fins el juny, per un import de 5.000€. 
 
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                                                     Joan Manso Bosoms 
 
 
 
 
 
 


