CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER I
ELS AJUNTAMENTS DE LA VALL DE RIBES PEL COFINANÇAMENT DEL
PROJECTE D’IMPLEMENTACIÓ DEL SENDERISME, ANY 2018
A Ribes de Freser, 19 de novembre de 2018.
REUNITS
L'Il·lm. senyor MARC PRAT i ARREY, alcalde-president de l’Ajuntament de Ribes de
Freser, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per decret
d’alcaldia en data 9 de novembre de 2018, assistit per la secretària de la Corporació,
senyora Raquel Costa i Iglesias.
L'Il·lm. senyor JOAN DORDAS I RIU, alcalde-president de l’Ajuntament de Campelles,
expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per ple en data 24
d’agost de 2018, assistit per el/la secretari/a de la Corporació, senyora Dolors Ruiz i
Teixidor.
L'Il·lm. senyor ENRIC GRÀCIA I BARBA, alcalde-president de l’Ajuntament de
Planoles, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per ple
en data 30 de juliol de 2018, assistit per la secretària de la Corporació, senyora Laura
Legares Cererols.
L'Il·lma. senyora IMMA CONSTANS I RUIZ, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Queralbs, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per ple,
en data 24 de juliol de 2018, assistit per el secretari de la Corporació, senyor Gerard
Soldevila i Freixa.
L'Il·lma. Senyora NÚRIA PÉREZ I DESEL, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Pardines, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat per ple
en data 18 de setembre de 2018, assistit per la secretària de la Corporació, senyora
Cristina Reig i Franch.
L'Il·lm. senyor JOAN BERNADAS I ROSELL, alcalde-president de l’Ajuntament de
Toses, expressament autoritzat per aquest acte en virtut de l’acord adoptat ple en 24
de juliol de 2018, assistit per la secretària de la Corporació, senyora Laura Legares
Cererols.
Les parts actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i en l'àmbit de
les seves respectives competències, es reconeixen mútuament capacitat jurídica i
d'obrar per formalitzar el present document i,
MANIFESTEN
I. Que l´Ajuntament de Ribes de Freser va sol·licitar una subvenció a la Diputació de
Girona per la implementació del senderisme a la Vall de Ribes com activitat d’interès
turístic pel territori.
II. Que el senderisme a la Vall de Ribes és un dels productes més sol·licitats a l’oficina
de turisme. Una oferta lúdica que fa anys que s’està consolidant, ja no només amb
l’increment de la demanda d’itineraris naturals entorn de la Vall sinó també, per
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l’aposta dels cinc Ajuntaments de la Vall en la consolidació i creixement de la xarxa
Itinerànnia. Actualment, la xarxa disposa de 300 Km de rutes de diferents durades i
desnivells per tal d’arribar a diferents públics i famílies, i per tant, queda palès el
compromís del seu manteniment i promoció.
III. Que la voluntat d’haver integrat les diferents rutes locals a la xarxa Itinerànnia ha
estat per eixamplar la seva oferta; unificant així, els criteris de senyalització, per
reforçar el posicionament de la seva imatge i els avantatges, sobretot en la seva
difusió.
IV. Que aquest 2018 s’han realitzat 15 nous itineraris naturals a la Vall de Ribes,
l’adequació dels quals requerirà desbrossament, obra civil i l’edició del material
promocional per completar l’actuació de senyalització assumida en el Pla de Foment
sol·licitada per l’Ajuntament de Ribes de Freser i promoguda pel Consell Comarcal del
Ripollès.
V. Que els valors diferencials de la Vall de Ribes son el paisatge i la natura i, per
aquest motiu, les accions que es porten a terme giren al voltant d’aquests recursos
amb l’objectiu de diversificar l’oferta turística. Val a dir, que el sector turístic és un
motor econòmic a la Vall i en aquest sentit, cada any es procura invertir en actuacions
d’aquest àmbit a fi de fer créixer els visitants a la zona.
Per tot això, totes les parts
CONVENEN
Primer.- Objecte del conveni
El present conveni té com a objecte la col·laboració econòmica entre els diferents
municipis de la Vall de Ribes signats dels present conveni, per a cofinançar el projecte
d´implementació del senderisme a la Vall com a activitat d´interès turístic pel territori,
tenint en compte el repartiment de costos que s´indica a continuació:
Cost projecte
senderimes Vall de
Ribes

29.966,95

Subvenció Diputació
de Girona

20.000,00

Aportació Ajuntament
de Ribes de Freser

6.713,32

Aportació entre els 5
municipis de la Vall
de Ribes

3.253,65

Segon - Obligacions de les parts
Cada un els Ajuntaments de la Vall de Ribes signants del present conveni, amb
excepció de l´Ajuntament de Ribes de Freser, es comprometen a col·laborar
econòmicament efectuant una aportació de 650,73 euros, per tal de sufragar una part
de les despeses del projecte d’implementació del senderisme a la Vall de Ribes.
L´esmentada quantitat serà liquidada per part de cada un dels Ajuntament de la Vall de
Ribes a l´Ajuntament de Ribes de Freser com a molt tard el 31 d´octubre de 2018, amb
la finalitat de poder justificar adequadament i dins el termini legalment establert, la
subvenció concedida per la Diputació de Girona.
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L’Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a destinar l´import esmentat a l
´apartat anterior, a finançar el projecte d´implementació del senderisme a la Vall de
Ribes.
L´Ajuntament de Ribes de Freser es compromet a col·laborar econòmicament
efectuant una aportació de 6.713,32 euros, per tal de sufragar una part de les
despeses del projecte d´implementació del senderisme a la Vall de Ribes.
Si algun dels ens signants del present conveni no aporta la quantitat econòmica
prevista, mancarà finançament per a l´execució del projecte i caldrà recalcular de nou
les aportacions dels ens restants.
Tercer.- Vigència
El present conveni tindrà una durada màxima de 6 mesos a comptar des de la data de
la seva signatura i no podrà ser objecte de pròrroga.
Quart.- Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut del present conveni requerirà acord unànime de totes les
parts.
Cinquè.- Comissió de seguiment
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una
comissió de seguiment, que estarà integrada per un representant de cada un dels ens
signants, que es reunirà amb la periodicitat que resulti necessària, a petició de
qualsevol d´ells.
Sisè.- Formes d'extinció i incompliments
Les causes de resolució d'aquest conveni seran:




Per comú acord entre les parts.
Per incompliment de les obligacions que es deriven d'aquest conveni per part
d’alguna de les parts signants.
Per qualsevol de les causes legalment establertes.

Més enllà de la resolució del conveni per incompliment de les obligacions d’alguna de
les parts signants, si finalitzats els terminis voluntaris de pagament i ingrés dels
imports acordats, no s´ha fet el pagament corresponent, l´Ajuntament de Ribes de
Freser podrà compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el
deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb aquest Ajuntament.
Setè.- Publicitat del conveni
L´Ajuntament de Ribes de Freser publicarà aquest conveni en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, així com també el registrarà en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
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Igualment, la resta d´Ajuntament de la Vall de Ribes es comprometen a publicar-lo en
el seu Portal de Transparència ubicat a les seves pàgines web.
Vuitè.- Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable
Aquest document és un conveni de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre la
base de l'article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó
subjectiva i, per tant, el règim jurídic aplicable serà el dret administratiu, de manera
que davant de qualsevol divergència en la seva aplicació i/o interpretació serà la
jurisdicció contenciosa administrativa la 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.
Per l’Ajuntament de Ribes de Freser
Marc Prat Arrey

Assistit per la seva secretària
Raquel Costa Iglesias

Per l’Ajuntament de Campelles
Joan Dordas Riu

Assistit per la seva secretària
Dolors Ruiz Teixidor

Per l’Ajuntament de Planoles
Enric Gràcia Barba

Assistit per la seva secretària
Laura Legares Cererols

Per l’Ajuntament de Queralbs
Imma Constans Ruiz

Assistit pel seu secretari
Gerard Soldevila Freixa

Per l’Ajuntament de Pardines
Núria Pérez Desel

Assistit per la seva secretària
Cristina Reig Franch

Per l’Ajuntament de Toses
Joan Bernadas Rosell

Assistit per la seva secretària
Laura legares Cererols
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