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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 02/2018 

 

 

Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 

Data: Dimarts 16 de gener de 2018 

Hora d’inici: 19.15 hores 

Hora d’acabament: 19.30 hores 

Règim de la sessió: Ordinària 

 

Assistents: President:  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 

   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 

   

 

 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Aprovació de factures i certificacions d’obres.  

3. Devolució d’avals i fiances:  

4. Mocions d’urgència. 

4.1.Esmena d’error material detectat en el conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de de Gombrèn i el Consell Comarcal del 

Ripollès per al pagament de les obres de condicionament de la 

zona propera a la plaça del Carbasser.  

4.2. Aprovació del conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès en referència als 

forfets de temporada 2017-2018 de les estacions d’esquí de 

Vallter 2000 i Vall de Núria. 

4.3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per a la 
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contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.5. 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 

2018. 

4.6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.7. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.8. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Pardines per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Planoles per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.10. 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 

2018. 

4.11. 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 

2018. 

4.12. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses per a la contribució al cofinançament del servei de 

joventut comarcal, any 2018. 

4.13. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 

comarcal, any 2018. 

4.14. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Setcases per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.15. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Toses per a la 
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contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018. 

4.16. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Vilallonga de Ter per a 

la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, 

any 2018. 

 

Control de l’Acció de Govern  
 

5. Donar compte dels decrets de Presidència. 

6. Donar compte de les resolucions de Gerència.  

7. Precs i preguntes. 

 

 

El president obre la sessió i es tracta el punt de l’ordre del dia. 

 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

 

S’acorda, per unanimitat, aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 2 de gener de 

2017, sense cap esmena. 

 

 

2. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES.  

 

No n’hi ha. 

 

 

3. DEVOLUCIONS D’AVALS I FIANCES  

 

No n’hi ha. 

 

 

4. MOCIONS D’URGÈNCIA 

 
El president, en cas d’urgència, pot proposar la inc lusió en l'ordre del dia 

d'altres assumptes a tractar, sempre i quan el Consell de Govern ho acordi 

per majoria absoluta, segons preveu l'art. 103.3 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. 

  

En conseqüència, amb caràcter previ al debat i votació de les propostes, se 

sotmet a votació del Consell de Govern la urgència d’aquestes propostes i 

la ratificació de la seva inclusió en l’ordre del dia.  

 

Sotmesa la urgència de les propostes a votació, s’acorda per unanimitat  dels 

membres assistents, la seva inclusió en l’ordre del dia.  
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4.1. ESMENA D’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL CONVENI 

DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GOMBRÈN I 

EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER AL PAGAMENT 

DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA ZONA PROPERA A 

LA PLAÇA DEL CARBASSER 

 

Antecedents: 
 

En data 7 de febrer de 2017, el Consell de Govern del Consell Comarcal del 

Ripollès, va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Gombrèn per al pagament de les obres de condicionament de la zona 

propera a la plaça del Carbasser. 

 

En data 23 de desembre de 2017, l’Ajuntament de Gombrèn comunica 

l’aprovació d’aquest conveni pel Ple de data 24 de març de 2017 i fa 

constar que el nom de la plaça és incorrecte, ja que es tracta de la plaça del 

Cavall en comptes de la plaça del Carbasser.  

 

Per tant, s’ha d’esmenar el conveni, rectificant el nom de la plaça, i allà on 

diu: 

 

Plaça del Carbasser. 

 

Ha de dir: 

 

Plaça del Cavall. 

 

Fonaments de dret: 

 

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les 

administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de  fet o aritmètics existents 

en els seus actes. 

 

Advertit aquest error abans de la signatura del conveni i tenint en compte 

que aquesta modificació no afecta el seu contingut essencial.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Rectificar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Gombrèn 

per al pagament de les obres de condicionament de la zona propera a la 

Plaça del Carbasser, esmenant el nom de la plaça on s’han de realitzar les 

actuacions.  

 

En el sentit que allà on digui: Plaça del Carbasser. 
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Ha de dir: Plaça del Cavall. 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a l’Àrea de Cooperació 

Municipal, juntament amb una còpia del conveni, perquè en tinguin 

constància. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

 

4.2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL 

RIPOLLÈS EN REFERÈNCIA ALS FORFETS DE TEMPORADA 

2017-2018 DE LES ESTACIONS D’ESQUÍ DE VALLTER 2000 I VALL 

DE NÚRIA 

 

En data 10 de gener de 2018, l’Estació de Muntanya Vall de Núria ha enviat 

per a la seva signatura el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de  la 

Generalitat de Catalunya, que té per objecte proporcionar forfets bonificats 

de les estacions de Vallter 2000 i l’Estació de Muntanya de Vall de Núria, a 

tots els empadronats des de fa 3 anys o més a la comarca i als infants 

escolaritzats en els centres educatius de la comarca, per la temporada 2017-

2018. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya en referència als forfets de temporada 2017-2018, de les 

estacions d’esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria, el qual és del contingut 

literal següent:  
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“CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER LA TEMPORADA 2017/2018  

 

A la ciutat de Barcelona, 14 de novembre de 2017 

 

REUNITS: 

 

D'una part, el Sr. Albert Solà i Martí, amb DNI núm. 78022116K, en qualitat de 

Director d’FGC Turisme i Muntanya de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA- d’ara endavant FGC -, i que actua en el seu nom i 

representació, amb domicili a Barcelona, C/ dels Vergós, 44 amb NIF Q0801576J i, 

com a mandatària de l’empresa Vallter S.A, amb domicili C/ Pla de Morens S/N, 

17869 de Setcases (Girona), i NIF A17015165. 

 

De l'altra, l'll·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms, amb DNI núm. 43.632.913 -G en qualitat 

de President del Consell Comarcal del Ripollès - d’ara endavant el Consell -, i que 

actua en el seu nom i representació, amb domicili social a c/ Progrés nº22 de Ripoll 

17500. 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que FGC és propietària i gestora de les estacions d'esquí de Vallter2000 

i de Vall de Núria. 

II. Que és d’interès per FGC la fidelització deis clients de proximitat, que 

s’identifiquen amb les seves estacions de muntanya.  

III. Que és de l'interès d'FGC i del Consell, la potenciació i promoció dels 

esports de neu entre els habitants i escolars de la comarca, afavorir -ne 

l’aprenentatge i la pràctica d’aquest esport. 

IV. Que aquests efectes les parts s’avenen a articular mecanismes de 

cooperació i condicions amb el propòsit de promocionar l’esquí entre els 

habitants de la comarca, de conformitat amb els següents:  

PACTES 

 

Primer. Objecte:  

FGC acorda amb el Consell, proporcionar forfets de temporada bonificats, als veïns 

empadronats des de fa 4 anys o més de qualsevol ajuntament de la comarca, així com 

als infants escolaritzats en els centres educatius de la comarca, per a la temporada 

2017/2018. 

 

Segon. Productes:  

FGC posa a disposició del Consell per a la temporada 2017-2018, forfets de 

temporada vàlids per a les estacions de Vallter2000 i Vall de Núria, amb les 

següents modalitats: 

 

TARIFES TEMPORADA 2017/2018 CONSELL COMARCAL 

 

Forfets 

Tipologia forfet 

Adult (de 26 a 64 anys) 

Jove (de 18 a 25 anys) 

Infantil (de 7 a 17 anys) 

Veterà I (de 65 a 69 anys) 

Veterà II (més de 70 anys) 

Menor (de O a 6 anys) 

Franja anys 

Nascuts entre 1953 i 1991 

Nascuts entre 1992 i 1999 

Nascuts entre 2000 i 2010 

Nascuts entre 1948 i 1952 

Nascuts el 1947 o abans 

Nascuts a partir 2011 

Preu: 

315,00 € 

185,00 € 

112,00 € 

112,00 € 

25,00 € 

25,00 € 
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Pack productes família escolaritzats a la comarca:  

Condicions: 

 El interessats en aquest producte i per poder-se acollir en aquestes 

condicions, com a mínim han de comprar indivisiblement 1 unitat de forfet 

adult (de 26 a 64 anys)+ Jove (de 18 a 25 anys) o Infantil (de 7 a 17 anys) o 

Menor {de O a 6 anys). 

 Els Adults han d'estar empadronats des de fa 3 o més anys d’antiguitat, en 

qualsevol ajuntament de la comarca. 

 Els joves, infants o menors han d'estar escolaritzats al RIPOLLÈS.  

 Són vàlids exclusivament per les estacions per les que són emesos (Vall de 

Núria-Vallter2000) i no porten associat cap avantatge ni drets de 

descomptes per altres estacions o serveis. 

 

Tipologia forfet 

Adult (de 26 a 64 anys) 

Jove (de 18 a 25 anys) 

Infantil (de 7 a 17 anys) 

Menor (de O a 6 anys) 

Franja anys 

Nascuts entre 1953 i 1991 

Nascuts entre 1992 i 1999 

Nascuts entre 2000 i 2010 

Nascuts a partir 2011 

Preu: 

315,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

0,00 € 

*Tipologies de productes de cada estació aprovats pel  Consel1 d'Administració 

d'FGC del dia 26/06/2017. 

 
Aquests productes gaudiran dels mateixos avantatges i descomptes que s’estableixin 

per els productes PVP.  

 

El seu ús resta totalment restringit per les estacions indicades, essent vàlids  única i 

exclusivament per a la pràctica lúdica de l 'esquí, quedant totalment prohibida la 

seva utilització per a fins professionals. 

 

Tercer. Condicions i requeriments:  

Tindran dret a adquirir aquests productes amb les condicions que en aquest 

document s’estableixen: 

 

 Els empadronats des de fa 3 o més anys d’antiguitat, en qualsevol ajuntament 

de la comarca. 

 Els escolaritzats a les escoles de la comarca. 

 

Els ciutadans que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, hauran de 

tramitar el forfet de temporada seguint les indicacions que el Consell els hi indiqui i 

d’acord amb l’operativa que els responsables de l’estació i del Consell hagin 

acordat. 

 

Amb independència d’aquesta operativa, l’accés a cadascun d’aquests productes 

restarà condicional a que prèviament es present i als responsables de l’estació la 

següent documentació: 

 

 El formulari de sol· licitud (en paper o formal digital) degudament 

complimentat. 

 Una fotografia del titular. 

 DNI del titular 

 Certificat d’empadronament o Certificat d’escolarització . 

 Efectuar el pagament o acreditar haver-lo realitzat per les vies establertes.  

 Fotocòpia del llibre de família (en el cas de Pack productes família)  

 

Quart. Obligacions de les parts: 
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El Consell actuarà com a garant del correcte funcionament del desenvolupament 

d’aquest acord, proporcionant les ajudes necessàries als seus ciutadans perqu è 

puguin accedir a les acreditacions que precisin i garantint davant d'FGC 

l’autenticitat d’aquestes acreditacions. 

 

FGC lliurarà als beneficiaris d’aquests productes, previ abonament del import 

corresponent, un forfet de temporada de les característiques i amb les condicions 

indicades en els apartats anteriors. 

 

FGC i el Consell vetllaran per l’acompliment del procediment i la resolució de les 

incidències que es puguin produir.  

 

FGC es reserva el dret a retirar els forfets als usuaris d’aquests que en facin un mal 

ús o que originin situacions irregulars, informant d’aquestes incidències al Consell . 

 

Els beneficiaris que hagin comès frau amb el seu forfet de temporada no tindran dret 

a gaudir d’aquests avantatges durant les 4 temporades següents. 

 

Cinquè. Vigència 

 

5.1.- El present conveni entrarà en vigor el dia de la data de l’encapçalament i 

tindrà vigència durant el transcurs de la temporada d’hivern 2017/2018 , amb una 

data màxima de finalització establerta del 31 d’octubre de 2018 . 

 

5.2.- A l’acabament inicial de la vigència aquest conveni podrà ser prorrogat d’any 

en any si així ho acorden les parts expressament. 

 

Sisè. Resolució  

Seran causes de resolució les següents: 

 

a) El mutu acord entre les parts. 

 

b) L'incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució 

del contracte per la part perjudicada. 

 

c) Per impossibilitat material de portar a terme l’objecte, en els termes, 

condicions i qualitats establerts en aquest document.  

 

d) Les causes assenyalades en la normativa vigent.  

 

Setè. Competència i Jurisdicció  

Per a toles les qüestions que tinguin relació directa o indirec ta amb el present 

conveni les parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària deis Jutjats i Tribunals de 

Barcelona.  

 

I en prova de conformitat, signen aquest document per duplica! i a un sol efecte en 

el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”  

 

Segon. Comunicar aquest acord a Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya-Vall de Núria, a l’efecte corresponent.  

 

Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció, juntament amb una còpia del 

conveni, perquè en tinguin constància.  
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

 

4.3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

CAMPDEVÀNOL PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT 

DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada 

municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat 

aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 

2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a 

subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de 

Campdevànol, per  tal establir les bases i els vincles de col·laboració 

necessaris entre les dues administracions, per a la gestió dels serveis de 

joventut del municipi de Campdevànol. En aquest sentit, l’Ajuntament de 

Campdevànol cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 16 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Campdevànol 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 

2018 el qual  és del contingut literal següent:  
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 

COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

 

      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 16 de 

gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la corporació i de l’altra,  

 

 

La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Campdevànol, qui actua en representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya, expressament facultada per aquest acte per a cord de 

____________de data ___________ de __________ de 2018, assistida per la secretària 

senyora, Olga Fornós Mir.  

 

 

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, per tant, no tenen cost 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 d el 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 
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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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i 

organitza diversos serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per 

tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert 

els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de 

serveis i activitats per l’any 2018.  

 

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

la realitat del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Soc ials 

i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut pel 

període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat, preveu l’aplicació dels 

serveis i programes següents:  

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut  

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització 

dels serveis i activitats per a joves del municipi de Campdevànol, d’acord amb la petició de 

serveis concreta realitzada per l’ajuntament.  

 

 

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

per atorgar aquest document, i  

 

      

CONVENEN 

 

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

necessaris entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la 

gestió dels serveis de joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els 

serveis que ha sol·licitat en data 16 de novembre de 2017.  

 

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

formen part integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions es tablertes en aquest  

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

corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  
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3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècn ics/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 assist eixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què 

s’han realitzat les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que 

aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris per l’any següent.  

 

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 der ivin 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 i amb els tècnics de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Campdevànol satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import 

de tres mil cinc-cents euros (3.500,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut 

per al 2018, que comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, són 

els següents:   

 

 Disseny, redacció execució i justi ficació del projecte d’activitats anual i el Pla 

Local, aquest últim cada 4 anys.  

 4 places al gaudeix tot l’any  

 Participació:  

o Consell Municipal de joventut, ajuntament juvenil, Consell d’entitats, 

procés participatiu, projecte d’entorn, taules de reparació. 

o Assessorament Erasmus+ municipal  

 Brigades Joves 

 

L’ajuntament de Campdevànol ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 

2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de 

desembre de 2018. 

 

Vuitè.- 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 diferen ts serveis o els serveis encarregats, s’haurà 

d’aprovar un nou conveni.  

 

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

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

13 
 

- 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.  

 

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

possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest 

Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no 

puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el 

competent per a la seva resolució. 

 

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

lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Campdevànol// Dolors Costa i Martínez // Tinent d’alcalde// Marta Arxé i Llagostera// 

Secretària accidental// Olga Fornós i Mir// Secretària. 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual  (menys 

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

projecte d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

màxim de 50 hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i 

justificació del projecte d’activitats.  

2.2. 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 .  

2.3 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.  

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

accions adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.5 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet 

accedir a la subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

participen d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i 

recursos que s’ofereixen als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

_Toc473533178
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2.7 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 

compartit de joventut.  

2.8 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 compartit de joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de 

l’ajuntament sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim 

d’hores de dedicació establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot 

suposar l’assumpció de noves tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 500 € 

en concepte de:   

 

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

 

Annex 3: Gaudeix tot l’any  

Primer.- Objecte 

 

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

4 sortides anuals. Aquestes sortides han d’afavorir hàbits saludables, la interrelació de 

joves del territori i l’apropament a ofertes lúdiques difícils de trobar a la comarca, a un 

cost més baix. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  

 

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

correspongui. 

 

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

 

2.3. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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.  

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i 

ingressos previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser 

d’aplicació. 
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2.4. El tècnic de joventut assignat a l municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de 

joventut i del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de:  

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu 

abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

- Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de 

documentació, informació específica sobre l’activitat, etc.)  

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat  

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripoll ès l’import de 100 € (a 

raó de 25€ per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any.  

 

Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajun tament Juvenil, 

Consell d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves  

 

Primer.- Objecte 

 

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

construcció, el desenvolupament i la millora del  municipi, partint sempre dels principis que 

sustenten els drets dels i de les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que 

tinguin relació directa o indirecta amb els temes de joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

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

  

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

tècnics dels serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la co marca.  

 

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

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

 

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència  del tècnic 

compartit de joventut a les trobades i/o reunions que es facin en el marc d’aquest projecte.  

 

2.5. El tècnic de joventut assumirà  les següents tasques:  

- Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal 

referent del consistori.  

- Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, 

quan no ho assumeixin els i les joves.  

- Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques 

participatives. 
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- Gestionar la logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i 

les joves), preparar documentació, quadrar agendes, etc.  

- Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica 

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

- Anàlisi i buidatge de la informació.  

- Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i 

al consistori. 

 

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

a afegir o treure altres funcions.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament:  

 

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

 

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

desenvolupar les tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, 

etc) 

 

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

de cost del servei. 

 

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de 

joventut. 

 

3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta 

avaluació del projecte.  

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  500 €, 

en concepte de:   

 

 Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 

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

reparació. 

 

 

Annex 5: Assessorament tècnic en Erasmus+ municipal 

 

Primer.- Objecte 

 

L’objectiu principal és oferir una oportunitat d’intercanvi juvenil i mobilitat europea, per 

afavorir el creixement i desenvolupament personal dels joves que hi participen, així com 

obrir al municipi i òrgans de govern locals noves  experiències culturals i formatives.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès.  

 

2.1. Designar una tècnica de referència a l’esmentat municipi amb una dedicació anual de 

60 hores.  

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

tècnics dels serveis com amb la resta de tècnics de joventut implicats en el projecte i el 

polític referent del municipi.  

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

accions. 

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

2.5. Promoure el disseny i execució d’accions mancomunades entre els municipis que 

participen d’aquest servei.  
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2.6. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes per l’assistència a trobades i/o 

reunions de formació i d’altres, a les quals es cregui convenient que vagi el/la tècnic/a de 

joventut.  

2.7. Assessorar als joves que ho sol·licitin.  

2.8. Fer el seguiment dels joves inscrits (reclamació de documen tació sol·licitada, 

informació específica sobre l’activitat, etc.)  

2.9. Acompanyar i supervisar als joves durant l’activitat.  

2.10. Fer reunions de valoració i redactar un informe final.  

 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1. Designar un càrrec electe de referència per a treballar conjuntament amb el/la tècnic/a 

de joventut, en el disseny, planificació i execució del projecte.  

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

tasques que se li encomanin.  

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

de cost del servei.  

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la tècnic/a de 

joventut. 

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

3.6 Facilitar tota la documentació i informació necessàries, per al correcte 

desenvolupament del projecte i de l’informe d’avaluació final.  

3.7 Contractar els/les monitors/es de lleure necessaris per desenvolu par les estades dels 

joves, bé sigui al país que lideri el projecte, bé sigui al municipi de l’Ajuntament que 

sol·licita aquest servei.  

3.8 Fer-se càrrec de totes les despeses que es derivin de l’execució del projecte, tals com 

despeses d’allotjament i manutenció dels joves, entre d’altres.  

3.9. Contractar una assegurança que doni cobertura a l’activitat.  

 

Quart.- Pagament  

 

L’ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 600 €, 

en concepte de:   

 

 Projectes participatius: Assessorament tècnic en Erasmus+ municipal  

 

 

Annex 6: Brigades Joves 

 

Primer.- Objecte 

 

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

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

recursos i experiències formatives, que ajudin als joves a afavorir l’adquisició de 

competències que els capaciti a enfrontar-se amb certes garanties al mercat laboral.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  

 

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

màxima de 150 hores. 

 

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

resoldre la seva tasca amb la màxima eficàcia.  

 

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

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

 

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

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

publicació de les bases. (cost addicional del servei de RRHH del Consell Comarcal del 

Ripollès) 

 

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

terme les entrevistes laborals i publicació dels resultats.  

 

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

participen d’aquest servei.  

 

2.8. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes  del tècnic  compartit de 

joventut assignat al municipi per l’assistència a trobades i/o reunions que es derivin 

d’aquest projecte.  

 

2.9. Treballar conjuntament amb els treballadors i els polítics del municipi per designar i 

valorar les tasques necessàries a realitzar al llarg de tot el projecte.  

 

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

 

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

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

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

habilitats personals.  

 

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

 

2.14. Elaborar l’informe de valoració final.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament:  

 

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

conjuntament amb el/la tècnic/a de joventut, en el disseny, planificació i execució del 

projecte. 

 

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

les tasques que se li encomanin.  

 

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

laborals que es derivin de la contractació dels joves (retribucions, seguretat social), així 

com d’altres despeses que es puguin derivar de la contractació, tals com les formacions en 

matèria de prevenció de riscos laborals.  

 

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

de cost del servei.  

 

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

forma correcta i elaborar l’informe d’avaluació final.  

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Campdevànol pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  

1.800,00 €, en concepte de:   

 

 Projecte Brigada Jove.”  

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Campdevànol, a l’efecte 

corresponent. 
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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. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 

Intervenció. 

 

 

4.4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

CAMPRODON PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon, per  tal 

establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de 

Camprodon. En aquest sentit, l’Ajuntament de Camprodon cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 10 de novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Camprodon per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

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

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

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

del present conveni mitjançant acord de ___ de data ______________de 2018, assistit pel secretari de 

la corporació, senyor Jaume Salés Malian.  

 

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, 

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 
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IV. El projecte de tècnics compartits ha anat evolucionant des del seu inici per adaptar-se a la realitat 

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat, preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Camprodon, d’acord amb la petició de serveis concreta 

realitzada per l’ajuntament. 

 

 

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

aquest document, i  

 

     CONVENEN 

 

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

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

del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 10 de 

novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  
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3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

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

sis-cents cinquanta euros (3.650,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 

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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Quatre tardes joves al mes 

 Gaudeix tot l’any: 8 places en cadascuna de les quatre sortides programades 

 Participació: Consell Municipal de joventut, ajuntament juvenil, Consell d’entitats, procés 

participatiu, projecte d’entorn, taules de reparació. 

 Brigades Joves 

 

 

L’ajuntament de Camprodon ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

Camprodon// F. Xavier Sala Pujol// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Jaume 

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

L’ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 
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2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 650 € en concepte 

de:   

 

 Tardes Joves: 4 sessions 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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 
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- Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, 

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  200 € (a raó de 25€ 

per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 8 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any. 

 

 

Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 

d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves 

 

Primer.- Objecte 

 

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

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

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

els temes de joventut. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

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

  

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

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

 

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

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

 

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència del tècnic compartit de 

joventut a les trobades i/o reunions que es facin en el marc d’aquest projecte.  

 

2.5. El tècnic de joventut assumirà  les següents tasques: 

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

consistori. 

- Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, quan no ho 

assumeixin els i les joves. 

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

- Gestionar la logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i les joves), 

preparar documentació, quadrar agendes, etc. 

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

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

- Anàlisi i buidatge de la informació. 

- Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i al consistori. 
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*Aquestes funcions són genèriques de projectes participatius, però cada projecte pot derivar a afegir o 

treure altres funcions. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

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

 

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

servei. 

 

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

 

3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta avaluació del 

projecte. 

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 500 €, en concepte 

de:   

 

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

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

 

 

Annex 6: Brigades Joves 

 

Primer.- Objecte 

 

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

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

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

enfrontar-se amb certes garanties al mercat laboral. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1. Designar un/a tècnic/a de referència al municipi, amb una dedicació total anual màxima de 150 

hores. 

 

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

seva tasca amb la màxima eficàcia.  

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

entrevistes laborals i publicació dels resultats.  

 

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

d’aquest servei.  

 

2.8. Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes  del tècnic compartit de joventut assignat al 

municipi per l’assistència a trobades i/o reunions que es derivin d’aquest projecte.  
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2.9. Treballar conjuntament amb els treballadors i els polítics del municipi per designar i valorar les 

tasques necessàries a realitzar al llarg de tot el projecte.  

 

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

 

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

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

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

personals.  

 

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

 

2.14. Elaborar l’informe de valoració final.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

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

 

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

que se li encomanin.  

 

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

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

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

 

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

servei.  

 

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

correcta i elaborar l’informe d’avaluació final. 

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Camprodon pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  1.800,00 €, en 

concepte de:   

 

 Projecte Brigada Jove.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 
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4.5. 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 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Gombrèn, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Gombrèn. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Gombrèn cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 17 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Gombrèn per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 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 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  
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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, 

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

31 
 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat, preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Gombrèn, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 

 

 

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 cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 17 de 

novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Gombrèn satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil cent-

cinquanta euros (1.150,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Quatre tardes joves al mes 

 

L’ajuntament de Gombrèn ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

Desè.- 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// Miriam 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). ........................................................... 13 

 

Annex 2: Projecte tardes joves als municipis. .............................................................................................. 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.   

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

33 
 

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. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Gombrèn pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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.  
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Les sessions es duran a terme amb la periodicitat establerta a l’apartat quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Gombrèn pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 650 € en concepte de:   
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 Tardes Joves: 4 sessions 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. 

 

 

4.6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 
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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Llanars. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Llanars cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 23 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Llanars per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE LLANARS PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

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

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

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

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

de la corporació, senyora Míriam Garea i Gil. 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 
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de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat, preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Llanars, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 

 

 

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

aquest document, i  

 

CONVENEN 

 

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

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

municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 23 de 

novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en aquest  conveni 

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

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

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

servei.  

 

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

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

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

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

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

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

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

euros (500,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 

L’ajuntament de Llanars ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

 

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

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

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

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

 

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

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

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

Gil// Secretària 
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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). ........................................................... 13 

 

 

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. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Llanars pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 500 € en concepte de:   
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 Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Llanars, a l’efecte corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

MOLLÓ PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada 

municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat 

aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 

2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a 

subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló, 

per  tal establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les 

dues administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi 

de Molló. En aquest sentit, l’Ajuntament de Molló cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 6 de novembre de 2017.  

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlle tí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  
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Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Molló per a 

la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 

el qual  és del contingut literal següent:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

I L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de 

gener de 2018, assistit per la secretària  accidental de la corporació i de l’altra,  

 

 

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

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

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

i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data 

______________de 201_, assistit pel secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz. 

 

 

MANIFESTEN 

 

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

dóna suport als municipis de la comarca en el disseny, desenvolupament i execució dels 

projectes i programes adreçats als joves, tant a través dels tècnics compartits com a tr avés 

de l’Oficina Jove del Ripollès.  

 

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

Joventut i que, per tant, no tenen cost 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 acc ions 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 
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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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i 

organitza diversos serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per 

tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s ’han ofert 

els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de 

serveis i activitats per l’any 2018.  

 

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

la realitat del moment. Actualment, el servei inclou 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 visi ó 

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.  

 

V. La Direcció General de Joventut, coneix aquesta evolució del servei i, a mb 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 a questa 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel 

període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels 

serveis i programes següents:  

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut  

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut  

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització 

dels serveis i activitats per a joves del municipi de Molló, d’acord amb la petició de serveis 

concreta realitzada per l’ajuntament.  

 

 

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

per atorgar aquest document, i  

 

      

CONVENEN 

 

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

necessaris entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripo llès, per a la gestió 

dels serveis de joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 6 de novembre de 2017.  

 

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

formen part integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en aquest  

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

corporació. 
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Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  

 

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

adscrits al servei.  

 

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

desenvolupar correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

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

accions adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

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

i/o reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què 

s’han realitzat les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que 

aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris per l’any següent.  

 

Quart .- Obligacions de l’ajuntament:  

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut les propostes formulades pel tècni c/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 i amb els tècnics de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Molló satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil 

dos-cents euros (1.200,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 

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 i el Pla 

Local, aquest últim cada 4 anys.  

 Dues tardes joves al mes 

 2 places al gaudeix tot l’any  

 Activitats d’estiu  

 

 

L’ajuntament de Molló ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018.  

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de 

desembre de 2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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.  
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- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de l es parts. 

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

 

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

possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest 

Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no 

puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el 

competent per a la seva resolució.  

 

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

lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Molló// Josep Coma i Guitart// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secret ària accidental// 

Josep Ruiz i Muñoz// Secretari 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats anual  ( menys 

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

projecte d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

màxim de 50 hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, execució i 

justificació del projecte d’activitats.   

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

accions adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.5 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet 

accedir a la subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

participen d’aquest servei i desplegar, posar en coneixemen t i desenvolupar els serveis i 

recursos que s’ofereixen als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 

compartit de joventut.  

2.8 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 fu nció del 

tècnic/a compartit de joventut assignat al municipi passarà a ser la de coordinació. S’entén 

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

tasques de suport.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de 

l’ajuntament sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim 

d’hores de dedicació establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot 

suposar l’assumpció de noves tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del 

Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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.  

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una durada aproximada de 2 hores.  

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter 

preferent serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió).  

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació 

en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el 

suport d’un/a dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no 

podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  
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2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà 

de les següents tasques: 

 

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

preparació, compra del material, si s’escau, desplaçament, inte rvenció directa i avaluació.  

 

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

de referència.  

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al 

tècnic de joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a 

terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic 

de joventut a les sessions de les tardes joves.  

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material 

d’oficina, material fungible, etc.)  

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripc ió a les tardes joves.  

 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament:  

 

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

 

3.2 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte 

de cost del servei. 

 

3.3 Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat 

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

en el lleure en les quals participen menors de 18 anys,  vigent durant el termini en què duri 

el projecte, i facilitar còpia d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així 

com a la tècnica compartida de joventut assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monito ratge per les tardes joves, 

haurà d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes 

funcions, per una bona coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb 

la normativa.  En cas que en alguna de les sessions programades, la persona de suport 

designada per l’ajuntament no pugui assistir a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho 

comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és necessari, el Consell Comarcal 

pugui contractar el servei de suport.  

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 350 € en 

concepte de:   

 

 Tardes Joves: 2 sessions 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. 
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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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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.  

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i 

ingressos previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser 

d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de 

joventut i del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de:  

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu 

abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin.  

- Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de 

documentació, informació específica sobre l’activitat, etc.)  

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat  

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  50 € (a raó de 

25€ per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 2 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any.  

 

 

Annex 7: Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu  

 

Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és, per una banda, o bé oferir activitats de lleure durant l’estiu 

a aquells municipis que no disposen de casal d’estiu o bé, per altra banda, donar suport 

tècnic en l’organització del casal d’estiu municipal, en el cas dels ajuntaments que ho 

requereixin. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  
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2.1 Designar un tècnic de joventut de referència al municipi, el qual podrà destinar un 

màxim de 25 hores al present projecte, depenent dels serveis concrets que sol·liciti 

l’ajuntament:  

 

a)  En el cas que l’ajuntament sol·liciti el servei d’activitats d’estiu, el nombre 

màxim d’activitats que es duran a terme seran 3 i es realitzaran durant el mesos 

de juny i juliol.  Cada activitat tindrà una durada màxima de 2 hores.  

 

En aquest cas, el tècnic de joventut s’encarregarà del disseny, planificació, 

compra de material i realització de les sessions.  A més col·laborarà en la 

difusió, conjuntament amb l’ens municipal, de les activitats programades. 

 

b) En el cas que l’ajuntament sol·liciti el servei de suport en la organització del 

casal d’estiu municipal, el tècnic de joventut assumirà les tasques de suport, 

coordinació i assessorament específic en la matèria.  

  

2.2. Proporcionar la formació necessària al tècnic compartit de joventut, per tal que pugui 

desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficàcia.  

 

2.5 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. 

 

2.6 Dissenyar el cartell de l’activitat i fer-ne difusió a través de les xarxes socials de 

joventut i entre les persones joves del municipi.  

 

2.7 Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes del tècnic de joventut per 

l’assistència a les reunions que siguin necessàries i que es derivin tant de la organització de 

les activitats com les derivades de realització de les activitats emmarcades en aquest 

projecte.  

 

2.8 En el cas de les activitats d’estiu, fer una valoració fin al de les sessions realitzades.  

 

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 en coordinació amb el/la tècnic/a de referènc ia.  

 

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, en el cas de la realització 

d’activitats d’estiu.  

 

3.4 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.  

 

3.5 En el cas que l’Ajuntament organitzi un casal d’estiu municipal, el consistori es farà 

càrrec dels costos de la contractació dels monitors de lleure necessaris per dur a terme 

l’activitat, i de les assegurances que siguin necessàries, d’acord amb la normativa sectorial.  

 

3.6 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte 

de cost del servei.  

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Molló pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import 300€ en concepte 

de:   

 

 Activitats d’estiu ”  
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Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Molló, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a 

les persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis.  

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 

Intervenció. 

 

 

4.8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

PARDINES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Pardines, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Pardines. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Pardines cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 22 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de 

setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la 

província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 
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Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Pardines per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE PARDINES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

La Il·lustríssima Senyora NÚRIA PÉREZ I DESEL, alcaldessa de l’Ajuntament de Pardines, en 

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

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

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

secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz. 

 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 
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de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Pardines, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 

 

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

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 

 

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

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

municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 22 de 

novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en aquest  conveni 

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

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

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

servei.  

 

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

correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

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

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

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

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Pardines satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  vuit-cents 

vint-i-cinc euros (825,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Una tarda jove al mes 

 5 places al gaudeix tot l’any 

 

L’ajuntament de Pardines ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

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

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

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

 

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

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Pardines//Núria Pérez Desel//Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Josep Ruiz 

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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. 
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Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 
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3.3 Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, 

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 200 € en concepte de:   

 

 Tardes Joves: 1 sessió 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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

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

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

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

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Pardines pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  125 € (a raó de 25 € 

per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 5 places per a cadascuna de les quatre sortides 

programades per aquest any.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Pardines, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

PLANOLES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Planoles, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Planoles. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Planoles cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 9 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 
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Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Planoles per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE PLANOLES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

L’Il·lustríssim Senyor ENRIC GRÀCIA I BARBA, alcalde de l’Ajuntament de Planoles, en exercici de 

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

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

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

de la corporació, senyora Laura Legares i Cererols. 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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 
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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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Planoles, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 

 

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

aquest document, i  

 

     CONVENEN 

 

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

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

municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 9 de novembre 

de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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.  
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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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Planoles satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de vuit-cents 

cinquanta euros (850,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Dues tardes joves al mes 

 

L’ajuntament de Planoles ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

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

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

l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 
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I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data 

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Enric Gràcia i Barba// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Laura Legares i 

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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

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

Consell Comarcal del Ripollès.  

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

d’activitats anual de Joventut. 

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Planoles pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 
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3.1 Facilitar un espai adequat i condicionat per poder dur a terme el projecte Tardes Joves.  

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Planoles pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 350 € en concepte de:   

 

 Tardes Joves: 2 sessions al mes” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Planoles, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.10. 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 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 
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A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Queralbs, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Queralbs. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Queralbs cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 30 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Queralbs per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 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 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

La Il·lustríssima Senyora M. IMMACULADA 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, 

per tant, no tenen cost per als municipis, són els següents: 
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-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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Queralbs, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 
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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 cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 30 de 

novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Queralbs satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de vuit-cents 

euros (800,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Participació: Suport a entitats/comissions de festes pel disseny d’activitats en el municipi, 

difusió, recerca de finançament, si n’hi ha, renovació de documents oficials de l’entitat o 

creació, etc.  

 

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

66 
 

L’ajuntament de Queralbs ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

Desè.- 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. Immaculada Constans Ruix// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Gerard 

Soldevila i Freixa// Secretari 

 

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). ........................................................... 13 

 

Annex 4.1: Participació: Suport a entitats/comissions de festes pel disseny d’activitats en el municipi, 

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

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 
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2.5 Dissenyar, redactar, executar i justificar el projecte d’activitats anual, que permet accedir a la 

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Queralbs pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 500 € en concepte de:   

 

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

 

 

Annex 4.1: Participació: Suport a entitats/comissions de festes pel disseny d’activitats en el municipi, 

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

 

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. 

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

2.5. 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.  

2.6. Recolzament en la difusió de les seves activitats. 

2.7. 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.  
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2.8. Suport en la renovació de la documentació oficial de l’entitat i/o creació.  

 

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.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Queralbs pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.11. 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 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ribes de Freser, per  tal 

establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Ribes de 

Freser. En aquest sentit, l’Ajuntament de Ribes de Freser cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 19 de desembre de 2017. 
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L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Ribes de Freser per a 

la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 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 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, 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, 

per tant, no tenen cost per als municipis, són els següents: 

 

-Punt Jove en els diversos centres educatius de secundària de la comarca (dinàmiques a l’hora de 

tutoria, exposicions pròpies creades pel servei, punt jove a l’hora del pati -setmanal-, tallers, etc.) 

-Programa europeu de Garantia Juvenil.  

-Odisseu: Saló de l’Ensenyament, Taules de concertació i altres accions que s’engloben dins aquest 

projecte.  

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

esportives.  

-Bus de la Festa.  

-Taula de Salut jove del Ripollès. 

-Cursos de monitors de lleure.  
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-Inspeccions a instal·lacions juvenils.  

-Erasmus + (Intercanvis juvenils) propis del Consell. 

-Cicle de xerrades de mobilitat. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei 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 la petició de serveis concreta 

realitzada per l’ajuntament. 

 

 

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 Ribes de Freser i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 

joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 19 

de desembre de 2017. 
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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 establertes en 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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Ribes de Freser satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de mil 

cent-cinquanta euros (1.150,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Una tarda jove al mes 

 6 places al gaudeix tot l’any 

 Lleure: Activitats estiu/ Suport casal d’estiu  

 

L’ajuntament de Ribes de Freser ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

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

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

conveni.  

 

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

nou conveni. 
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Novè.- 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. 

 

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 
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joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 
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- Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, compra 

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 200 € en 

concepte de:   

 

 Tardes Joves: 1 sessió 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.  
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2.3. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

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

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  150 € (a raó de 

25 € per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 6 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any. 

 

 

Annex 7: Activitats d’estiu i/o suport al casal d’estiu 

 

Primer.- Objecte 

 

La finalitat d’aquest recurs és, per una banda, o bé oferir activitats de lleure durant l’estiu a aquells 

municipis que no disposen de casal d’estiu o bé, per altra banda, donar suport tècnic en l’organització 

del casal d’estiu municipal, en el cas dels ajuntaments que ho requereixin. 

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un tècnic de joventut de referència al municipi, el qual podrà destinar un màxim de 25 

hores al present projecte, depenent dels serveis concrets que sol·liciti l’ajuntament: 

 

a)  En el cas que l’ajuntament sol·liciti el servei d’activitats d’estiu, el nombre màxim 

d’activitats que es duran a terme seran 3 i es realitzaran durant el mesos de juny i juliol.  

Cada activitat tindrà una durada màxima de 2 hores. 

 

En aquest cas, el tècnic de joventut s’encarregarà del disseny, planificació, compra de 

material i realització de les sessions.  A més col·laborarà en la difusió, conjuntament amb 

l’ens municipal, de les activitats programades. 

 

b) En el cas que l’ajuntament sol·liciti el servei de suport en la organització del casal d’estiu 

municipal, el tècnic de joventut assumirà les tasques de suport, coordinació i assessorament 

específic en la matèria. 
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2.2. Proporcionar la formació necessària al tècnic compartit de joventut, per tal que pugui 

desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficàcia.  

 

2.5 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. 

 

2.6 Dissenyar el cartell de l’activitat i fer-ne difusió a través de les xarxes socials de joventut i entre les 

persones joves del municipi.  

 

2.7 Assumir els costos derivats dels desplaçament i/o dietes del tècnic de joventut per l’assistència a les 

reunions que siguin necessàries i que es derivin tant de la organització de les activitats com les 

derivades de realització de les activitats emmarcades en aquest projecte.  

 

2.8 En el cas de les activitats d’estiu, fer una valoració final de les sessions realitzades.  

 

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 en coordinació amb el/la tècnic/a de referència.  

 

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, en el cas de la realització d’activitats d’estiu.  

 

3.4 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. 

 

3.5 En el cas que l’Ajuntament organitzi un casal d’estiu municipal, el consistori es farà càrrec dels 

costos de la contractació dels monitors de lleure necessaris per dur a terme l’activitat, i de les 

assegurances que siguin necessàries, d’acord amb la normativa sectorial. 

 

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

servei.  

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Ribes de Freser pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import 300 € en concepte 

de:   

 

 Activitats 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. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 
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4.12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 

COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, 

ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada 

municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat 

aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 

2018. 

 
A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a 

subscriure entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant 

Joan de les Abadesses, per  tal establir les bases i  els vincles de 

col·laboració necessaris entre les dues administracions, per a la gestió dels 

serveis de joventut del municipi de Sant Joan de les Abadesses. En aquest 

sentit, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 17 de novembre de 2017.  

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han 

de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i al web del 

Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest 

conveni per delegació acordada pel Ple del Consell  Comarcal en sessió de 

data 8 de setembre de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí 

oficial de la província de Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015.  

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords 

següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Joan de 

les Abadesses per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 

comarcal, any 2018 el qual  és del contingut literal següent:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

I L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER A LA CONTRIBUCIÓ 

AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018  

 

      REUNITS 
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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 si gnatura del 

present conveni mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de data 16 de 

gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor RAMON ROQUÉ I RIU, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya, i facultat per la signatura del presen t 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, per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i 

organitza diversos serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per 

tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert 

els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la sol·li citud concreta de 

serveis i activitats per l’any 2018.  

 

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

la realitat del moment. Actualment, el servei inclou el treball coordinat i conjunt amb els 
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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 joven tut 

del Consell Comarcal és el d’un equip de professionals i no únicament d’un tècnic/a.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa per a la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departame nt de Treball, Afers Socials 

i Famílies i el Consell Comarcal del Ripollès, en matèria de polítiques de joventut pel 

període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels 

serveis i programes següents:  

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut  

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil  

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut  

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització 

dels serveis i activitats per a joves del municipi de Sant Joan de les Abadesses, d’acord amb 

la petició de serveis concreta realitzada per l’ajuntament.  

 

 

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

per atorgar aquest document, i  

 

      

CONVENEN 

 

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

necessaris entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Consell Comarcal del 

Ripollès, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament 

cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 17 de novembre de 2017.  

 

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

formen part integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  
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3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què 

s’han realitzat les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que 

aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris per l’any següent.  

 

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 i amb els tècnics de Joventut.  

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses satisfarà al Consell Comarcal del 

Ripollès l’import de vuit-cents cinquanta euros (850,00 €) corresponents a l’encàrrec del 

servei de joventut per al 2018, que comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a 

mode de resum, són els següents:   

 

 Suport a la tècnica de joventut municipal  en el disseny, redacció, execució i 

justificació del projecte d’activitats anual.  

 Una tarda jove al mes 

 6 places al gaudeix tot l’any  

 Participació: Consell Municipal de joventut, ajuntament juvenil, Consell d’entitats, 

procés participatiu, projecte d’entorn, taules de reparació.  

 

 

L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 

de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de 

desembre de 2018. 

 

Vuitè.- 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.  

 

Novè.- 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.  

 

 

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

possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest 

Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o interpretació del conveni que no 

puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el 

competent per a la seva resolució. 
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I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el 

lloc i la data que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Joan de les Abadesses// Ramon Roqué i Riu// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària 

accidental// Raquel Costa Iglesias// Secretària 
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Annex 1: Suport a la tècnica de Joventut municipal en el disseny, redacció, execució i 

justificació del projecte d’activitats anual.  

 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès donarà suport a  la tècnica de 

Joventut del municipi en el disseny, redacció, execució i justificació del projecte d’activitats 

anual de Joventut, per alliberar-la d’hores i poder planificar i executar el projecte Hi -

Connect d’abast comarcal.  

 

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 25 hores al llarg de l’any, pel suport en 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 Donar suport a la tècnica de Joventut municipal en el disseny, redacció, execució i 

justificació del 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. 

2.9. 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 s uport.  

2.10. 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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2.11. Determinar els mecanismes de coordinació necessaris per tal de garantir la correcta 

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

2.12. 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.  

 

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

joventut. 

3.5 Designar la persona responsable del servei a l’Ajuntament, que ac tuarà com a 

interlocutor/a amb el Consell Comarcal del Ripollès.  

3.6 Facilitar tota la documentació necessària, per poder donar suport en la justificació del 

projecte d’activitats anual de Joventut.  

 

Quart.- Pagament 

 

Donada l’excepcionalitat de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en el lideratge del 

projecte Hi-Connect d’abast comarcal, l’import serà 0 euros en concepte de suport en la 

tècnica de Joventut municipal en el 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.  

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una durada aproximada de 2 hores.  

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter 

preferent serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió).  

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació 

en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el 

suport d’un/a dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no 

podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà 

de les següents tasques: 
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- Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, 

preparació, compra del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

de referència.  

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al 

tècnic de joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a 

terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic 

de joventut a les sessions de les tardes joves.  

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material 

d’oficina, material fungible, etc.)  

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament:  

 

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

 

3.2 Aportar al Consell Comarcal del Ripollès la quantitat econòmica acordada en concepte 

de cost del servei. 

 

3.3 Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents pe r 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, i facilitar còpia d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així 

com a la tècnica compartida de joventut assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, 

haurà d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes 

funcions, per una bona coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb 

la normativa.  En cas que en alguna de les sessions programades, la persona de suport 

designada per l’ajuntament no pugui assistir a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho 

comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és necessari, el Consell Comarcal 

pugui contractar el servei de suport.  

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer -ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès 

l’import de 200 € en concepte de:   

 

 Tardes Joves: 1 sessió 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:  

 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

84 
 

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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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.  

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i 

ingressos previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser 

d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de 

joventut i del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de:  

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu 

abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin.  

- Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de 

documentació, informació específica sobre l’activitat, etc.)  

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat  

- 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 jov es 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès 

l’import de  150 € (a raó de 25€ per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 6 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any. 

 

 

Annex 4.2: Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, 

Consell d’entitats, Pressupostos participatius, projecte d’entorn i Taula de Joves  

 

Primer.- Objecte 

 

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

construcció, el desenvolupament i la millora del municipi, partint sempre dels principis que 

sustenten els drets dels i de les joves. Els projectes actuaran especialment en els àmbits que 

tinguin relació directa o indirecta amb els temes de joventut.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès:  

 

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

  

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

tècnics dels serveis com amb la resta de tècnics de joventut de la comarca.  
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2.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de les 

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

 

2.4 Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per l’assistència del tècnic 

compartit de joventut a les trobades i/o reunions que es facin en el marc d’aquest projecte.  

 

2.5. El tècnic de joventut assumirà  les següents tasques: 

- Disseny i execució del projecte, de manera coordinada amb el càrrec electe municipal 

referent del consistori.  

- Convocar les trobades de joves conjuntament amb el càrrec electe municipal responsable, 

quan no ho assumeixin els i les joves.  

- Implementar i dinamitzar el procés participatiu mitjançant metodologia i tècniques 

participatives. 

- Gestionar la logística: reserva d’espais, tramesa de convocatòries (quan no ho facin els i 

les joves), preparar documentació, quadrar agendes, etc.  

- Apoderar els joves, perquè siguin el màxim autònoms possible, de manera que la tècnica 

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

- Anàlisi i buidatge de la informació.  

- Avaluar els resultats obtinguts per a futurs processos i realitzar el retorn als i les joves i 

al consistori. 

 

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

a afegir o treure altres funcions.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament:  

 

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

 

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

desenvolupar les tasques encomanades (disposició de sales, ordinadors, material d’oficina, 

etc) 

 

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

de cost del servei. 

 

3.4 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del tècnic de 

joventut. 

 

3.5 Facilitar tota la documentació necessària, per tal de poder efectuar la correcta 

avaluació del projecte. 

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès 

l’import de 500 €, en concepte de:   

 

 Projectes participatius: Consell Municipal de Joventut, Ajuntament Juvenil, Consell 

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

reparació.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses, a l’efecte corresponent.  

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a 

les persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis.  
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Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a 

la signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la 

Intervenció. 

 

 

4.13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT 

PAU DE SEGÚRIES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT 

DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 
Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, per  

tal establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Sant Pau de 

Segúries. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries cofinançarà els 

serveis que ha sol·licitat en data 18 de desembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el 

qual  és del contingut literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 

COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

La Il·lustríssima Senyora DOLORS CAMBRAS I SAQUÉS, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pau de 

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

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

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

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

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

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

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Sant Pau de Segúries, d’acord amb la petició de serveis concreta 

realitzada per l’ajuntament. 

 

 

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

aquest document, i  

 

     CONVENEN 

 

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

l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 

joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 18 

de desembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  
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3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 

mil dos-cents cinquanta euros (1.250,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 

2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Quatre tardes joves al mes 

 4 places al gaudeix tot l’any 

 

 

L’ajuntament de Sant Pau de Segúries ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

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

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

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

 

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

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Segúries// Dolors Cambras i Saqués// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// 

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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. 
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Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 
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3.3 Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents per aquesta activitat de lleure, 

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 650 € en 

concepte de:   

 

 Tardes Joves: 4 sessions 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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

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

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

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

 

Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Sant Pau de Segúries pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  100 € (a 

raó de 25€ per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 4 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

SETCASES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

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. 

 

Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Setcases, per  tal establir 

les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, 

per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Setcases. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Setcases cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 22 de 

desembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 
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Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Setcases per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE SETCASES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL 

SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

La Il·lustríssima senyora ANNA VILA I PALOL, alcaldessa de l’Ajuntament de Setcases, en exercici 

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

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

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

de la corporació, senyora Míriam Garea i Gil. 

 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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 
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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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Setcases, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada 

per l’ajuntament. 

 

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

aquest document, i  

 

      

CONVENEN 

 

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

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

municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 22 de 

desembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en aquest  conveni 

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

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 
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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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Setcases satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de set-cents 

vint-i-cinc euros (725,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 Una tarda jove al mes 

 1 plaça al gaudeix tot l’any 

 

L’ajuntament de Setcases ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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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Desè.- 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. 

 

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

Anna Vila Palol// Alcaldessa// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Míriam Garea i Gil// 

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

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. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

L’ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 

 

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

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 
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2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 200 € en concepte de:   

 

 Tardes Joves: 1 sessió 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. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 
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- Inscriure els joves que ho sol·licitin i fer el seu seguiment (reclamació de documentació, 

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Setcases pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  25 € (a raó de 25€ per 

plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 1 plaça per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Setcases, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.15. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE TOSES 

PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE 

JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 
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. 

 
Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Toses, per  tal establir les 

bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues administracions, per a 
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la gestió dels serveis de joventut del municipi de Toses. En aquest sentit, 

l’Ajuntament de Toses cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 7 de 

novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Toses per a la 

contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el qual  és 

del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE TOSES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL COFINANÇAMENT DEL SERVEI 

DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

L’Il·lustríssim Senyor JOAN BERNADES I ROSELL, alcalde de l’Ajuntament de Toses, en exercici de 

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

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

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

de la corporació, senyora Laura Legares i Cererols. 

 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Toses, d’acord amb la petició de serveis concreta realitzada per 

l’ajuntament. 

 

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 Toses i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de joventut del 

municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 7 de novembre 

de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Toses satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-cents euros 

(500,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 

L’ajuntament de Toses ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

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

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

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

 

 

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

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

Joan Bernades i Rosell// Alcalde// Marta Arxé i Llagostera// Secretària accidental// Laura Legares i 

Cererols// Secretària 

 

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

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 

2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 
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establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Toses pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 500 € en concepte de:   

 

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

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Toses, a l’efecte corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

4.16. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 

COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 

2018 

 

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. 

 
Per tal d’implementar els serveis de joventut que siguin necessaris a cada municipi, 

s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han estat aquests qui han fet la 

sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

A tal efecte, s’ha redactat la proposta de Conveni de col·laboració a subscriure 

entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, per  tal 

establir les bases i els vincles de col·laboració necessaris entre les dues 

administracions, per a la gestió dels serveis de joventut del municipi de Vilallonga 
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de Ter. En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilallonga de Ter cofinançarà els serveis 

que ha sol·licitat en data 6 de novembre de 2017. 

 

L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 

Portal de la Transparència. 

 

Correspon al Consell de Govern la competència per a l’aprovació d’aquest conveni 

per delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de data 8 de setembre 

de 2015. Aquesta delegació ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de 

Girona núm. 186, de data 25 de setembre de 2015. 

 

Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, adopta els acords següents: 

 

Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Vilallonga de Ter 

per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2018 el 

qual  és del contingut literal següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 

L’AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER PER A LA CONTRIBUCIÓ AL 

COFINANÇAMENT DEL SERVEI DE JOVENTUT COMARCAL, ANY 2018 

 

      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 16 de gener de 2018, assistit per la secretària accidental de la 

corporació i de l’altra,  

 

 

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

Vilallonga de Ter, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, i facultada per la signatura del present conveni mitjançant acord de ___ de data 

______________de ___, assistida pel secretari de la corporació, senyor Josep Ruiz i Muñoz.  

 

 

MANIFESTEN 

 

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

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

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

 

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

per tant, no tenen cost 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.  
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-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. Per altra banda, el servei de joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i organitza diversos 

serveis i activitats, que es recullen als annexos del present conveni.  Per tal d’implementar els serveis 

de joventut que siguin necessaris a cada municipi, s’han ofert els diversos serveis als ajuntaments, i han 

estat aquests qui han fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 2018. 

 

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

del moment. Actualment, el servei inclou 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.  

 

V. 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.  

 

VI. En data 29 de setembre de 2016, es va subscriure el Contracte programa 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 pel període 2016-2019. 

 

Les addendes del contracte programa aprovades en posterioritat preveuen l’aplicació dels serveis i 

programes següents: 

 

o Fitxa 41. Servei Comarcal de Joventut 

o Fitxa 42. Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

o Fitxa 43. Plans locals i comarcals de Joventut 

 

VII. Els objectius d’aquest servei són els d’optimitzar esforços i recursos en l’organització dels serveis 

i activitats per a joves del municipi de Vilallonga de Ter, d’acord amb la petició de serveis concreta 

realitzada per l’ajuntament. 

 

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

aquest document, i  

 

CONVENEN 

 

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

l’Ajuntament de Vilallonga de Ter i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels serveis de 
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joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data 6 

de novembre de 2017. 

 

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

integrant del mateix.  

 

Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions establertes en 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 assisteixin els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercici en què s’han realitzat 

les activitats i enviar-la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, per tal que aquest pugui sol·licitar els 

serveis que consideri necessaris per l’any següent. 

 

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 i amb els tècnics de Joventut. 

 

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

cents euros (900,00 €) corresponents a l’encàrrec del servei de joventut per al 2018, 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 i el Pla Local, aquest 

últim cada 4 anys. 

 2 tardes joves al mes 

 2 places al Gaudeix tot l’any  

 

L’ajuntament de Vilallonga de Ter ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 2018. 

 

Setè.- La vigència d’aquest conveni es retrotrau al dia 1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 

2018. 

 

Vuitè.- 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. 

 

Novè.- 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. 

 

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

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

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

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

 

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

que s’esmenten a l’encapçalament.  

 

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

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

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

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

 

Primer.- Objecte 

 

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

d’activitats anual de Joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès  

 

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

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

d’activitats.  

2.2. 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.  

2.3 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.  

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

adreçades a la població juvenil del municipi. 

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

subvenció de la Direcció General de Joventut.  

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

d’aquest servei i desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 

als joves des del Consell Comarcal del Ripollès i Oficina jove.  

2.7 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 compartit de 

joventut. 
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2.8 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 compartit de 

joventut assignat al municipi passarà a ser 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.  

2.9 El tècnic de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per part de l’ajuntament 

sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi el màxim d’hores de dedicació 

establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega laboral que pot suposar l’assumpció de noves 

tasques, prèviament caldrà comptar amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

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 del 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 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. 

 

El projecte educatiu “Tardes Joves” 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 quart 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.  Cada sessió tindrà una 

durada aproximada de 2 hores. 

 

Les sessions de les Tardes Joves aniran a càrrec d’un tècnic de joventut (que amb caràcter preferent 

serà el tècnic de joventut assignat al municipi en qüestió). 

 

Per tal de donar compliment al Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure 

en les quals participen menors de 18 anys i majors de 3 anys, es contractarà el suport d’un/a 

dinamitzador/a en cas de necessitat del servei. El número d’assistents no podrà ser superior a 20 joves.  

 

En les tardes joves només hi podran assistir participants amb 9 o més anys d’edat.  

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un professional de joventut de referència per al projecte, el qual s’encarregarà de les 

següents tasques: 
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- Disseny, elaboració i execució de les tardes joves sol·licitades: fixació contingut, preparació, compra 

del material, si s’escau, desplaçament, intervenció directa i avaluació.  

 

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

 

2.2 Designar, en cas que l’ajuntament no en disposi, un monitor de lleure que doni suport al tècnic de 

joventut o a la persona de referència que dissenyi l’activitat que s’hagi de dur a terme. 

 

2.3. Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per a l’assistència del tècnic de joventut a 

les sessions de les tardes joves. 

 

2.4 Assumir els costos derivats de l’adquisició de material didàctic que sigui necessari pel 

desenvolupament de la sessió que s’hagi de celebrar (jocs formatius, de taula, material d’oficina, 

material fungible, etc.) 

2.5. Facilitar als i les joves que participen del projecte, la inscripció a les tardes joves. 

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament: 

 

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

 

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

servei. 

 

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

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

quals participen menors de 18 anys, vigent durant el termini en què duri el projecte, i facilitar còpia 

d’aquesta assegurança al Consell Comarcal del Ripollès, així com a la tècnica compartida de joventut 

assignada al municipi.  

 

3.4. En cas que l’Ajuntament ja disposi d’un suport de monitoratge per les tardes joves, haurà 

d’informar al Consell Comarcal qui serà la persona que durà a terme aquestes funcions, per una bona 

coordinació i assegurar donar compliment a les ràtios d’acord amb la normativa.  En cas que en 

alguna de les sessions programades, la persona de suport designada per l’ajuntament no pugui assistir 

a la sessió, caldrà que l’ajuntament ho comuniqui amb una setmana d’antelació, per tal que, si és 

necessari, el Consell Comarcal pugui contractar el servei de suport. 

 

3.5. Custodiar les inscripcions dels i les joves i fer-ne una còpia a la tècnica de referència.   

 

Quart.- Pagament 

 

L’Ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de 350 € en 

concepte de:   

 

 Tardes Joves: 2 sessions 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.  
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2.3. El tècnic comarcal de joventut treballarà 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. 

- Redacció del projecte, en cas que sigui necessari, i del detall de les despeses i ingressos 

previstos, per l’estudi de costos dels preus públics que puguin ser d’aplicació. 

 

2.4. El tècnic de joventut assignat al municipi, amb la col·laboració de la resta de l’equip de joventut i 

del personal del Consell Comarcal que sigui necessari, s’encarregarà de: 

- La difusió del projecte a les xarxes socials i mitjans de comunicació al seu abast.  

- Assessorar als joves que ho sol·licitin. 

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

informació específica sobre l’activitat, etc.) 

- Acompanyar i supervisar els joves durant l’activitat 

- 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.- Pagament 

 

L’ajuntament de Vilallonga de Ter pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de  50 € (a raó de 

25€ per plaça), en concepte de:   

 

 Projecte Gaudeix tot l’any: disposició de 2 places per a cadascuna de les quatre 

sortides programades per aquest any.” 

 

Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Vilallonga de Ter, a l’efecte 

corresponent. 

 

Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i a l’àrea de Serveis a les 

persones de la corporació, juntament amb una còpia dels convenis. 

 

Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 

signatura del conveni. 

 

Cinquè. Aquest acord queda supeditat a l’informe favorable de la Intervenció. 

 

 

 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN  

 

 

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 

 

Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a 

continuació: 
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Decret de  18/12/2017 Pagament d'un  incentiu de productivitat a un 

empleat de la corporació 

Decret de  18/12/2017 Pagament d'un  incentiu de productivitat a un 

empleat de la corporació 

Decret de  19/12/2017 Resolució AIMs 6a fase 

Decret de  27/12/2017 Reconeixement de serveis prestats a un empleat de 

la corporació. 

Decret de  28/12/2017 Contractació en règim laboral permanent d'una 

tècnica mitjana de medi ambient 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor dels servei de manteniment i 

conservació de la caldera i de les instal·lacions 

d'aire condicionat del Consell Comarcal del 

Ripollès i del laboratori, any 2018 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor dels servei de manteniment del 

sistema de seguretat, detecció de robatori, incendi, 

control d'accessos i connexió a central receptora 

d'alarmes de l'edifici del Consell Comarcal del 

Ripollès 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor de serveis per al manteniment i 

conservació de l'ascensor del Consell Comarcal del 

Ripollès, RAE 16012 any 2018 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor de serveis de manteniment i 

revisió dels equips de seguretat i protecció del 

Consell Comarcal del Ripollès i del laboratori, any 

2018 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor de serveis per a la realització de 

les tasques de control de l'abocador Ripollès-3, 

durant any 2018. 

Decret de  29/12/2017 Contracte menor de serveis de transport a la 

demanda en període lectiu, dels alumnes que es 

desplacen de Salarça a Camprodon. 

Decret de  29/12/2017 Decret atorgament subvencions Programa 1E 

Decret de  29/12/2017 Decret atorgament subvencions Programa 1A 

Decret de  29/12/2017 Aprovació expedient de modificació del pressupost 

MC 37-2017 de concessió de crèdit extraordinari 

finançat mitjançant baixa d'un altra aplicació 

pressupostària 

Decret de  29/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/51 

Decret de  29/12/2017 Aprovació de la relació de factures F/2017/52 

Decret de 04/01/2018 Aprovar definitivament la llista d’admesos i 

exclosos del procediment de selecció d’un tècnic 

d’administració electrònica 

Decret de  05/01/2018 Aprovació definitiva de la nòmina de desembre de 

2017 
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Decret de  10/01/2018 Contracte menor de subministrament de la 

senyalització de les rutes de senderisme de la Vall 

de Ribes que s'han d'integrar a la xarxa de senders 

d'Itinerànnia 

Decret de  15/01/2018 Nomenament d'una funcionària en pràctiques 

 

El Consell de Govern en queda assabentat.  
 

 

6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 

 

Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen 

a continuació: 

 
Resolució de  21/12/2017 Incoació expedient modificació del pressupost 

35/2017 

Resolució de  21/12/2017 Aprovació expedient modificació del pressupost 

35/2017 

Resolució de  21/12/2017 Incoació expedient modificació del pressupost 

36/2017 

Resolució de  21/12/2017 Aprovació expedient modificació del pressupost 

36/2017 

Resolució de  29/12/2017 Aprovació relació de factures F/2017/50 

Resolució de  04/01/2018 Incoació modificació plantilla 2018 per dotar plaça 

C2 adscrita a Territori i Sostenibilitat. 

Resolució de 09/0/2018 Petició Ajuntament de Planoles per elaboració 

memòria valorada  del desglossat modificat i revisió 

de preus del projecte de l'enllumenat del sector de la 

Serreta de Planès 

Resolució de  09/01/2018 Anul·lació encàrrec de l'Ajuntament de Planoles de la 

petició de data 22 de febrer de 2017 per a la redacció 

de la  memòria valorada del passeig de la zona de 

l'Alberg fins el Pont de Nevà. 

 

El Consell de Govern en queda assabentat.  

 

 

7. PRECS I PREGUNTES 
 

El president pren la paraula per dir que dimarts que ve hi haurà sessió 

extraordinària de Consell de Govern. 

 

El vicepresident, Josep Coma, explica els temes següents:  

 

-Agermanament: El dia 26 de gener se celebrarà una jornada amb el 

Conflent. Van suspendre la jornada transfronterera del 30 de setembre pel 
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dia 1 d’octubre. Queda pendent i es proposarà fer-la el dia 7 d’abril, 

dissabte. 

 

-Dia d’agermanament: Toca al Ripollès. Si algun ajuntament fa una festa  o 

fira a finals de setembre o octubre, a la tardor, ho encabiríem. Proposem 

d’anar fent agermanament de pobles del Ripollès amb el Conflent: 

Vilallonga amb Saorra. Molló amb Pí, etc. 

 

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 i Bosoms  

 

 

 


