Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Planoles per a la
justificació de la Fitxa 43 Suport a plans locals i comarcals de joventut de l’Addenda per al 2018 del
Contracte Programa 2016-2019
REUNITS
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor EUDALD PICAS I MITJAVILA, 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 6 de novembre de 2018, assistit per la secretària de la corporació i de l’altra,
L’Il·lustríssim Senyor ENRIC GRÀCIA I BARBA, alcalde de l’Ajuntament de Planoles, en exercici de les
facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni
mitjançant acord de Ple de data 26 de novembre de 2018, assistit per la secretària de la corporació,
senyora Laura Legares i Cererols.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
I. L’article 31.1 b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon al municipi
crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d'acord
amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. L’apartat 2 de l’article esmentat preveu que
les comarques supliran els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o
mancomunadament.
II. L’article 41.5 de la Llei 12/2007, estableix que la Generalitat ha d'establir convenis quadriennals de
coordinació i cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els
municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l'àmbit territorial corresponent, la
coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l'estabilitat dels serveis i de llurs professionals.
III. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en data 27 d’octubre
de 2017 van signar un contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2017, on
s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el
contracte programa.
IV. En data 16 d’octubre de 2018, es va signar l’addenda del contracte programa esmentat per el període
2018-2019, pel President del Consell Comarcal del Ripollès. Aquesta addenda dona continuïtat als serveis i
programes inclosos en el CP 2017 i manté les aportacions econòmiques fixades a l’annex econòmic de les
addendes al CP per al 2017, referents als exercicis 2018-2019.
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V. Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen part
de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del Ripollès, i d’acord amb l’article 87.2 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i l’article 150 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, les parts formalitzen el present conveni de
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis.
D’acord amb tot l’exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni que se subjecta als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Ripollès
i l’Ajuntament de Planoles per a la gestió i prestació dels serveis i programes que consten a la Fitxa 43:
Suport a plans locals i comarcals de joventut, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en
l’Addenda per al 2018 del Contracte Programa 2016-2019, que el Consell Comarcal del Ripollès va signar amb
data 16 d’octubre de 2018. S’adjunta com a Annex 1 la Fitxa 43.
Segon. Compromisos del Consell Comarcal del Ripollès
El Consell Comarcal del Ripollès es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques per a l’exercici 2018 establertes al contracte
programa que va signar el Consell Comarcal del Ripollès amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies en data 27 d’octubre de 2017, a la prestació dels serveis o programes per als
quals han estat assignades.
b) Fer una transferència de 1.000,00 euros a l’Ajuntament de Planoles en concepte de les actuacions
dutes a terme al municipi durant l’any 2018, en el marc del Pla local de Joventut. Aquesta
transferència es realitzarà en el termini màxim de 30 dies, a comptar des de l’ingrés efectuat per la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per aquest concepte.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Planoles
L’Ajuntament es compromet a:
a) Dur a terme les actuacions i activitats previstes al Pla local de joventut de la corporació.
b) Justificar la quantitat rebuda abans del 15 de gener de 2019, mitjançant un certificat emès per la
secretaria o intervenció de la corporació.
Quart. Seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una comissió de
seguiment formada per un representant del Consell Comarcal i un representant de l’Ajuntament,
que es reunirà amb la periodicitat que resulti necessària, a petició de qualsevol dels ens signants.
Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació o compliment que puguin plantejar-se
respecte del contingut del conveni.
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Cinquè. Publicitat
1. Les parts signants d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en totes les
activitats que es realitzin relacionades amb aquest conveni i en tot el material divulgatiu que editin
al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de
Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut».
2. El conveni es publicarà, per part del Consell Comarcal, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El Consell Comarcal també el registrarà en el Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat. Igualment, haurà de publicar-se a les pàgines webs dels ens signants.
Sisè. Extinció
Les causes de resolució d'aquest conveni seran:
a) Per finalització de la seva vigència.
b) L’incompliment d’alguna de les obligacions derivades d’aquest conveni per qualsevol de les
parts signatàries.
c)
El comú acord de les parts signatàries.
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
e) Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment.
f)
Per qualsevol de les causes legalment establertes.
Setè. Modificació
Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera substancial pugui
modificar les actuacions objecte d’aquest conveni. En qualsevol cas, la modificació requerirà acord unànime
dels signants.
vuitè. Vigència
Aquest conveni estarà vigent des del dia 1 de gener del 2018 fins al 31 de gener de 2019.
Novè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa administrativa, les
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa.
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I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data que
s’esmenten a l’encapçalament.

Pel Consell Comarcal del Ripollès

Per l’Ajuntament de Planoles

Eudald Picas i Mitjavila

Enric Gràcia i Barba

Assistit per la secretària del CCR

Assistit per la secretària municipal

Mireia Grau i Sadurní

Laura Legares i Cererols
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