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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE SETEMBRE 

DE 2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000008  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 23 de setembre de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 20:10 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar les següents actes:  

 

- ACTA NÚM. 7/2022, de 22 de juliol de 2022, sessió ordinària.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2022DECR000313 al 2022DECR000388. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 93 a la 

113 de l’any 2022. 

 

Text: 

 

Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 93 a la 113, 

corresponents a l’any 2022, que consten a l’expedient. 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament 

d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, 

per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al segon trimestre 

de 2022. 

 

Text: 

 

La base número 29 d’execució del pressupost de 2022 en relació a la informació sobre 

execució pressupostària estableix el següent: 

 

1. En compliment del que disposa l’article 207 RDLeg 2/2004, la Intervenció 

General ha de trametre al Ple la informació per trimestre vençut sobre 

l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la 

corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits. 

 

2. En la mateixa sessió plenària, s’ha de donar compte de l’última informac ió 

tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda en relació amb els 

pressupostos de les entitats relacionades en la base 1a, en compliment de 

l’article 16 de l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

3. Tanmateix, de la informació comptable del quart trimestre de l’exercici s’ha 

de donar compte al Ple de forma implícita i conjuntament amb la liquidac ió 

del pressupost general de l’Entitat Local, dels seus organismes autònoms i 

dels consorcis adscrits, juntament amb l’informe de la Intervenció en relació 

amb el compliment dels objectius de la LO 2/2012. 

 

 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:  

 

Primer.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 207 RDleg 

2004, el qual disposa que “la Intervenció de l’entitat local remetrà al Ple, mitjançant  

l’Alcaldia, la informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la 

tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de 
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la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi” . Per a 

període establert per aquest Ple, aquesta informació és la següent: 

 

 

- Informació sobre l’execució del pressupost 

 

 
 

- Moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries i no 

pressupostàries i situació de la tresoreria 
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Segon.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l’article 16 de 

l’OHAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

trimestrals de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 

27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de la última 

informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d’Hisenda, per al període 

establert per aquest Ple, és la següent: 

 

1. Informació referent a l’actualització dels pressupostos en execució i 

resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada 

trimestre dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats 

complementaris: 

(Formulari 1.1.1; art. 16.1 i 16.5) 

 

F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica 

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 

30/06/2022 del ejercicio 2022 

   

   

        

C las ificac ión Económica       

 E jerc ic io C orriente 

E jerc icio 

C errados    

Ingresos 

Previsiones 

Iniciales 

Presupuest

o 

Estimaciones 

Previsiones 

Def initivas al 

f inal del 

Ejercicio (1) 

Derechos 

Reconocidos 

Netos (2) 

Recaudación 

Líquida (2) 

Recaudación 

Líquida (2) 
Estimación de 

derechos 

reconocidos netos 

a 31/12/2022  

1. Impues tos  Direc tos  267.000,00 € 267.000,00 € 32.984,33 € 28.136,58 € 3.468,79 € 32.984,33€ 

2 . Impues tos  indirec tos  22.000,00 € 22.000,00 € 5.200,17 € 5.200,17 € 396,44 € 5200,17€ 
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3. Tasas y otros ingresos  175.827,00 € 175.827,00 € 32.247,19 € 31.695,23 € 1.091,46 € 36.838,49€ 

4 . T rans ferencias 

corrientes   127.032,00 € 136.231,93 € 126.750,25 € 126.750,25 € 4.941,82 € 156.717,03€ 

5 . Ingresos patrimoniales  6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6 . Enajenac ión de 

invers iones  reales   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 . T rans ferencias de 

capital  319.950,00 € 430.588,39 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00€ 

8 . A c tivos  financ ieros   0,00 € 268.585,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9 . P as ivos  financ ieros   160.000,00 € 160.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000€ 

Total Ingresos 1.077.809,00 € 1.466.232,52 € 462.181,94 € 456.782,23€  9.898,51 €  

        

 Ejercicio Corriente 

Ejercicio 

Cerrados   

Gastos 

Créditos 

Iniciales 

Presupuest

o 

Estimación 

Créditos 

Def initivos al 

Final del 

Ejercicio (1) 

Obligaciones 

Reconocidas 

Netas (2) 

Pagos 

Líquidos(2) 

Pagos 

Líquidos (2) 

Estimación de 

obligaciones 

reconocidas netas 

a 31/12/2022  

1. Gas tos  de personal 

175.745,00 

€ 185.445,00 € 78.638,98 € 78.638,98 € 0,00 € 78.726,27€  

2 . Gas tos en bienes  

corrientes  y servic ios  

310.784,00 

€ 365.579,16 € 74.601,20 € 74.601,20 € 6.231,47 € 101.098,01€  

3 . Gas tos  financ ieros  900,00 € 2.700,00 € 880,39 € 869,24 € 0,00 € 893,48€  

4 . T rans ferencias 

corrientes  97.580,00 € 98.540,00 € 37.696,46 € 37.696,46 € 5.360,62 € 41.099,43€  

5 . Fondo de contingencia 

y O tros  imprevis tos  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00€  

6 . Invers iones  reales  

482.300,00 

€ 736.468,36 € 23.264,85 € 23.264,85 € 0,00 € 28.346,85€  

7 . T rans ferencias de 

capital 0,00 € 67.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00€  

8 . A c tivos  financ ieros   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00€  

9 . P as ivos  financ ieros  10.500,00 € 10.500,00 € 7 .750,61  € 5.166,42 € 0,00 € 7.750,61€  

 1.077.809,0€ 1.466.232,52 € 222.832,49 € 220.237,15 € 11.592,09 €   

        
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya 
tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido  
 
 

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupost: 
(Formulari IB.5; art. 16.2) 
 
No n’hi ha. 
 

3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses dels 
pressupostos amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes, i actualització de l’informe de la intervenció 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute: 
(art. 16.3 i 4) 

      

ENTITAT 

INGRÉS NO 
FINANCER 

DESPESA NO 
FINANCERA 

AJUSTOS 
DE LA 
PRÒPIA 
ENTITAT 

AJUSTOS PER OPERACIONS 
INTERNES 

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (1) - (2) + 
(3) + (4) 

Ajuntament 
de Molló 

1.037.647,32 1.455.732,52 4.226,63 0,00 -413.858,57 
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TOTAL 1.037.647,32 1.455.732,52 4.226,63 0,00 -413.858,57 

            

        
CAPACITAT/NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT DE LA 
CORPORACIÓ LOCAL    

-413.858,58 

 
 

Ingressos no financers   

Previsions 
definitives a 
final de 
trimestre 

Previsió de 
modificacions 
de crèdit 

Estimació 
major/menor 
execució 

Estimació final 
de drets 
reconeguts nets 

1. Impostos directes   267.000,00     267.000,00 

2. Impostos indirectes   22.000,00     22.000,00 

3. Taxes, preus públics i 
altres ingressos 

  175.827,00     175.827,00 

4. Transferències corrents   136.231,93     136.231,93 

5. Ingressos patrimonials   6.000,00     6.000,00 

6. Alienació d'inversions 
reals 

  0,00     0,00 

7. Transferències de 
capital 

  430.588,39     430.588,39 

1. Total ingressos no 
financers 

  1.037.647,32 0,00   1.037.647,32 

      

Despeses no financeres   

Crèdits 
definitius a 
final de 
trimestre 

Previsió de 
modificacions 
de crèdit 

% Estimació 
inexecució 

Estmació final 
obligacions 
reconegudes 
netes 

1. Despeses de personal   185.445,00     185.445,00 

2. Despeses en béns 
corrents i serveis 

  365.579,16     365.579,16 

3. Despeses financeres   2.700,00     2.700,00 

4. Transferències corrents   98.540,00     98.540,00 

5. Fons de contingència   0,00     0,00 

6. Inversions reals   736.468,36     736.468,36 

7. Transferències de 
capital 

  67.000,00     67.000,00 

2. Total despeses no 
financeres 

  1.455.732,52 0,00   1.455.732,52 

      

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2) -418.085,20 

      

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC Import 

1.    Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3 4.226,63 

2.    Ajust per liquidació PTE 0,00 

3.    Interessos i diferències de canvi 0,00 

4.    (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa 0,00 
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5.    Inversions realitzades per compte de la corporació local 0,00 

6.    Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions) 0,00 

7.    Dividends i participació en beneficis 0,00 

8.    Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00 

9.    Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00 

10.  Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 

11.  Aportacions de capital 0,00 

12.  Assumpció i cancelació de deutes 0,00 

13.  Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost (compte 413 segons Ordre 
HAC/1364/2018) 

0,00 

14.  Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 

15.  Arrendament financer 0,00 

16.  Contractes d'associació público privada (APP's) 0,00 

17.  Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra administració pública 0,00 

18.  Prèstecs 0,00 

19.  Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 

20.  Consolidació de transferències amb altres administracions públiques 0,00 

21.  Altres         0,00 

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC 4.226,63 

      

5. Ajustos per operacions internes 0,00 

      

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5) -413.858,57 

      

      

AJUSTOS AL SALDO PRESSUPOSTARI EN TERMES SEC 
      

1. Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1-3 (excepte PTE)  

Article 
DRN 
liquidació 
2021 

Recaptat 2021 
(pressupost 
corrent + 
pressupostos 
tancats) 

% Recaptació 
2021 

Estimació 
DRN 2022 

Ajust 

10. Impost sobre la renda     

11. Impost sobre el capital 270.173,67 270.948,96 

13. Impost sobre 
activitats econòmiques 

    

16. Recàrrecs sobre 
impostos directes de 
l'Estat i de la comunitat 
autònoma 

    

17. Recàrrecs sobre 
impostos directes d'altres 
ens locals 

    

18. Impostos directes 
extingits 

    

19. Altres impostos 
directes 

    

Total capítol 1 270.173,67 270.948,96 100% 267.000,00 2.677,66 
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21. Impostos sobre el 
valor afegit 

    

% Recaptació 
2021 

Estimació 
DRN 2022 

Ajust 

22. Sobre consums 
específics 

    

26. Recàrrecs sobre 
impostos indirectes de 
l'Estat i de la comunitat 
autònoma 

    

27. Recàrrecs sobre 
impostos indirectes 
d'altres ens locals 

    

28. Impostos indirectes 
extingits 

    

29. Altres impostos 
indirectes 

53.476,57 51.732,67 

Total capítol 2 53.476,57 51.732,67 97% 22.000,00 -212,83 

30. Taxes per la prestació 
de serveis públics bàsics 

116.686,48 116.473,75 

% Recaptació 
2021 

Estimació 
DRN 2022 

Ajust 

31. Taxes per la prestació 
de serveis públics de 
caràcter social i preferent 

13.570,04 13.570,04 

32. Taxes per la prestació 
d'activitats de 
competència local 

13.153,29 13.385,42 

33. Taxes per la utilització 
privativa o l'aprofitament 
del domini públic local 

23.485,84 23.481,87 

34. Preus públics     

35. Contribucions 
especials 

    

36. Vendes     

38. Reintegraments 
d'operacions corrents 

128,06 128,06 

39. Altres ingressos 22.424,98 22.789,13 

Total capítol 3 189.448,69 189.828,27 100% 175.827,00 1.761,79 

TOTAL 513.098,93 512.509,90 297% 464.827,00 4.226,63 

      

2. Ajust per liquidació 
PTE 

     

Concepte Ajust 

(+) Devolució de la liquidació negativa de 2008 0,00 

(+) Devolució de la liquidació negativa de 2009 0,00 

(+) Devolució de la liquidació negativa de … 0,00 

TOTAL 0,00 

Observacions: liquidació PIE 2019 positiva, 
PIE 2008 i 2009: integrament retornades 
  

        

11. Aportacions de 
capital 

     

Concepte       Import Ajust 
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Estimació ORN en el capítol 8 per aportacions de capital a unitats que tenen la 
consideració d'administracions públiques 

  0,00 

Estimació ORN en el capítol 8 per aportacions de capital a unitats que no tenen 
la consideració d'administracions públiques, de les quals no s'espera obtenir 
dividends o per sanejar pèrdues 

  0,00 

TOTAL 0,00 

      

12. Assumpció i cancel·lació de deutes     

Concepte Import Ajust 

Estimació assumpció de deutes d'empreses públiques   0,00 

Estimació cancel·lació de deutes d'empreses públiques   0,00 

TOTAL 0,00 

      

13. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost (compte 413 segons Ordre 
HAC/1364/2018) 

Concepte Import Ajust 

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l'exercici n (saldo inicial compte 
413) 

  0,00 

OPA exercici n (saldo final compte 413)   0,00 

TOTAL 0,00 

      

19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost   

Concepte       Import Ajust 

Devolucions d'ingressos pendents d'imputar a pressupost de l'exercici n-1 
aplicades al pressupost de l'exercici n (saldo inicial compte 418) 

  0,00 

Devolucions d'ingressos pendents d'imputar a pressupost de l'exercici n (saldo 
final compte 418) 

  0,00 

TOTAL 0,00 

      

      

      

4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 7 relatius a les unitats 
integrants del sector administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com 
el número d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior: 
(Formulari 1.12; art. 16.9) 

 

F.1.1.12 - Dotacion de Plantillas y retribucions 
Comunicación ejecucion trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2022 del ejercicio 2022  

  

  
         

Entidad:  AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

           
Modelo para cada sector de 
actividad       
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Número 
de 
efectivos 
a fin 
fecha 
vencida 

Importe de Obligaciones reconocidas a fin fecha vencida  
Asistencias 
a Órganos 
de 
Gobierno 
(Capítulo 
2) 

 

 

Grupo de 
personal Basicas Complementarias 

Incentivos 
al 
rendimiento 

Planes 
de 
Pensione
s 

Total 
Retribuci
ones  

 

Organos 
de 
Gobierno 1 12.600,00   0,00   0,00   0,00     0  

 

Personal 
Directivo   0,00   0,00   0,00   0,00        

 

Personal 
eventual   0,00   0,00   0,00   0,00        

 

Funcionari
os de 
carrera  0,00 0,00 0,00   0,00        

 

Funcionari
os 
interinos 2 6.937,10   6.400,22   0,00   0,00        

 

Laboral 
fijo   0,00   0,00   282,36   0,00        

 

Laboral 
temporal 3 32.446,22   0,00   0,00   0,00        

 

Otro 
personal   0,00   0,00   0,00   0,00        

 Total (5)                

          
Gastos Comunes sin 
distribuir por grupos         

         

Concepto 

Obligac.Recon.a fin fecha vencida 

       

Accion social 0,00 €        

Seguridad Social 20.060,37 €        

Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, 
prestaciones y gastos sociales a cargo del 
empleador 0,00 €        

Total gastos comunes          
 
 
 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

5.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de les línies 

fonamentals del pressupost 2023. 
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Text: 

 

Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat  

Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per 

la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 

en aquesta, la transparència es configura com un principi clau en el funcionament de 

les Administracions Públiques,  resultant clau per a la rendició de comptes i el control 

de la gestió pública. 

 

D'aquesta forma, es reforcen els seus elements, entre els quals destaquen, «que amb 

caràcter previ a la seva aprovació, cada Administració Pública haurà de donar 

informació sobre les línies fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els 

requeriments de la normativa europea, especialment a les previsions contingudes en 

la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits 

aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres».  

 

Així, en virtut de l'article 15 de l'Ordre 2105/2012, d'1 d'octubre,  per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació, d'acord amb l'article 

27.2 de la citada Llei Orgànica 2/2012, abans del 15 de setembre de cada any, les 

Entitats Locals hauran de presentar les línies fonamentals dels pressupostos per a 

l'exercici següent contenint tota la informació necessària conforme a la normativa 

europea. 

 

En data 12 de setembre de 2022 s’ha fet la tramesa al Ministeri d’Hisenda per part 

d’aquesta corporació, i a continuació es relacionen, la previsió d’ingressos i despeses 

per a l'any 2023, partint de l'any 2022: 

 

 

 Estimació 

2022 

Previsió 

2023 

Taxa Variació 

(2023-

2022)/2022 INGRESSOS    

Capítol 1 267.000,00 272.340,00 2,00% 

Capítol 2 22.800,00 22.440,00 -1,58% 

Capítol 3 175.827,00 178.500,00 1,52% 

Capítol 4 164.200,00 129.540,00 -21,11% 

Capítol 5 6.000,00 6.120,00 2,00% 

A)  Total I. Corrents 

(1+2+3+4+5) 

635.827,00 608.940,00 -4,23% 

Capítol 6 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 7 450.072,00 43.000,00 -90,45% 

B)  Total I. De Capital  

(6+7) 

450.072,00 43.000,00 -90,45% 

Capítol 8 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 9 115.000,00 0,00 -100,00% 

C) Total I. Financers 

(8+9) 

115.000,00 0,00 -100,00% 
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INGRESSOS TOTALS 

(A+B+C) 

1.200.899,00 651.940,00 -45,71% 

    

DESPESES    

Capítol 1 185.445,00 178.500,00 -3,75% 

Capítol 2 447.735,00 315.600,00 -29,51% 

Capítol 3 2.700,00 900,00 -66,67% 

Capítol 4 104.040,00 97.970,00 -5,83% 

Capítol 5 739.920,00 592.970,00 -19,86% 

A)  Total D. Corrents 

(1+2+3+4+5) 
0,00 0,00 0,00% 

Capítol 6 0,00 0,00 0,00% 

Capítol 7 755.952,00 47.870,00 -93,67% 

B)  Total D. De Capital 

(6+7) 

5.200,00 0,00 -100,00% 

Capítol 8 761.152,00 47.870,00 -93,71% 

Capítol 9 0,00 0,00 0,00% 

C) Total. D. Financeres 

(8+9) 

10.500,00 11.100,00 5,71% 

DESPESES TOTALS 

(A+B+C) 10.500,00 11.100,00 5,71% 

    

Saldo operacions no 

financeres 

-415.173,00 

 

+11.100,00 

 

 

Ajustos SEC 2010 0,00 +1.212,19  

Capacitat(+) / 

Necessitat (-) de 

finançament 

 

-415.173,00 

 

+12.312,19 

 

 

 

 

Deute viu previst a 31/12/2022: 124.665,27 €  

Deute viu previst a 31/12/2023: 113.624,37 € 

 

 

 

Donar compte per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

6.0.- Aprovació del Conveni de col·laboració i de l’Addenda al Conveni de 

col·laboració relatiu al repartiment de costos derivats de l’execució del Pla 
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de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, subprojecte desenvolupat en 

execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per 

la Unió Europea – Next Generation EU. 

 

Antecedents: 

 

1. De conformitat amb la Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria 

d’Estat de Turisme, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre, el Consell  

Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat com una entitat beneficiària del Pla de  

sostenibilitat turística en destí, amb un import de 3.500.000 €, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

2. En data 17 de juny de 2022 es notifica al Consell Comarcal del Ripollès la Resolució 

de 10 de juny del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, 

relativa a la concessió d’un subvenció al Consell Comarcal del Ripollès, per l’import  

de 3.500.000 €, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat “Pla de  

Sostenibilitat Turística del Ripollès”, en execució de l’acord de la conferència sectorial 

de turisme de 21 de desembre de 2021, en el marc de l’estratègia de sostenibilitat  

turística en destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

Aquesta Resolució disposa que el termini d’execució es computa a partir del 25 d’abril 

de 2022 i té una durada de tres anys, fins al 25 d’abril de 2025. L’execució del 75% 

del PST del Ripollès ha de finalitzar en el quart trimestre del 2024. 

 

3. El detall de les actuacions del PST, els eixos en els quals s’engloben cadascuna  

d’elles, el pressupost de cada actuació i el total del projecte es detallen en el quadre  
següent: 

AJUNTAMENT EIX DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ ANUALITAT  

ACTUACIÓ 

PRESSUPOST 

(IVA inclòs) 

Ripoll 1 Connectant Vies verdes: 

articulant el node de la Ruta del 

Ferro a Ripoll 

2022-2023 250.000,00 € 

Camprodon 2 La Colònia Estabanell i la seva 

connectivitat amb la Via ciclista 

en el tram de Camprodon 

2023-2024 220.000,00 € 

Camprodon 4 Park&Walk Camprodon: 

aparcament i àrea d’acollida de 

visitants 

2022-2023 280.000,00 € 

Gombrèn 4 Parck&Climb Gombrèn: àrea 

d’autocaravanes per a 

escaladors i senderistes 

2022-2023 326.000,00 € 

Molló 4 Park&Walk Molló: aparcament i 

àrea d’acollida de visitants 

2022-2023 315.000,00 € 

Ogassa 4 Train & Climb Ogassa: rocòdrom 

d’entrenament per a escaladors 

i senderistes 

2022-2023 168.000,00 € 
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4. En data 21 de juliol de 2022 i número de registre d’entrada E2022001298, el 

Consell Comarcal del Ripollès tramet el certificat de l’acord adoptat pel Consell de 

Govern de data 5 de juliol de 2022, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca del Ripollès, pel 

repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) 

del Ripollès, subprojecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU., 

juntament amb el conveni en format editable, per tal de que l’Ajuntament procedeixi 

a la seva aprovació. 

 

 

5. En data 22 de juliol de 2022 i número de registre d’entrada E2022001301, el 

Consell Comarcal del Ripollès tramet el certificat de l’acord adoptat pel Consell de 

Govern de data 19 de juliol de 2022, d’aprovació de l’Addenda al Conveni de 

col·laboració relatiu al repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de 

Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, subprojecte desenvolupat en execució del  

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next  

Generation EU, juntament, amb l’addenda del conveni en format editable, per tal de 

que l’Ajuntament procedeixi a la seva aprovació. 

 

5. Consta a l’expedient l’informe de la intervenció de data 19 de juliol de 2022 i 

l’acord de Ple de data 22 de juliol de 2022 d’aprovació del repartiment de costos per 

municipis i anualitats del projecte PSTD del Ripollès, subvencionat, amb un import  

de 3.500.000 €, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 

número 312, de 29 de desembre) en la part que afecta l’Ajuntament de Molló. 

 

Fonaments de Dret 

 

I. Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del  

Sector Públic (Llei 40/2015), regulen els convenis, establint el contingut mínim dels  

mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva subscripció i efectes (article 

Planoles 4 Àrea turística – Deportiva a 

l’estació de Planoles 

2022-2023 190.000,00 € 

Sant Joan 

Abadesses 

3 Prova pilot del sistema digital de 

control de recollida selectiva per 

generació a Sant Joan de les 

Abadesses 

2022 150.000,00 € 

Sant Joan 

Abadesses 

2 Digitalització de l’espai 

museogràfic del patrimoni 

industrial de la Colònia Llaudet, 

a Sant Joan de les Abadesses 

2022 100.000,00 € 

Sant Pau 

Segúries 

2 Connectant la Via romana i la 

Via verda a Sant Pau de 

Segúries 

2022-2023 320.000,00 € 

Setcases 1 Centre d’interpretació i porta 

d’entrada al Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser, 

a Setcases 

2022-2023-

2024 

205.000,00 € 
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50). 

De conformitat amb l’article 48.8 de la Llei 40/2015, els convenis es perfeccionen 

amb la prestació del consentiment de les parts. 

 

II. 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. 

 

Per tot l’exposat, i vistes les competències que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local atorga al Ple, es proposa l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

els ajuntaments de la comarca del Ripollès, pel repartiment de costos derivats de 

l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (PST), subprojecte 

desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 

finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, el qual és del contingut literal 

següent: 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

RIPOLLÈS I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, PEL 

REPARTIMENT DE COSTOS DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DEL PLA DE 

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA (PST) DEL RIPOLLÈS, SUBPROJEC TE 

DESENVOLUPAT EN EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMAC IÓ 

I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

  

Títol: Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès 

Convocatòria: SED093 

Expedient: SED093/22/000001 

Beneficiari: Consell Comarcal del Ripollès 

Projecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació del Consell Comarcal 

del Ripollès 

 

REUNITS  

A la data de l’última de les signatures,  

D’una banda, l’Il·lm. Senyor Joaquim Colomer i Cullell, president del Consell 

Comarcal del Ripollès, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, 

expressament facultat per aquest acte per l’acord adoptat pel Consell de Govern en 

la seva sessió de data ----. Actua assistit per la secretària, senyora Mireia Grau i 

Sadurní.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  
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De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant  en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  
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De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest 

conveni i, als esmentats efectes,   

EXPOSEN  

I. Per Decret de Presidència de data 17 de setembre de 2021, el Consell 

Comarcal del Ripollès va sol·licitar una subvenció per l’execució del Pla de 

Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, projecte que s’emmarca dins del 

“Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de la Destinació de Catalunya 2021” 

de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball, 

convocatòria extraordinària 2021 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

– Subdirecció General de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística del 

“Programa Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2021 - 

2023”, en el marc del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” 

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 

 

L’import del projecte PST del Ripollès ascendia inicialment a 5.366.000,00 €, 

comptava amb un total de 20 actuacions (15 de la part específica –en 11 

municipis- i 5 de la part comuna) i comprenia la contractació de 3 tècnics per 

a la seva execució. 

 

II. A data 18 de novembre de 2021, el Departament d’Empresa i Treball va 

notificar la Proposta Provisional dels Plans de Sostenibilitat Turística en destí 

(RE 7270/2021), on es comunicava que el projecte presentat havia resultat 

apte per l’obtenció de l’ajut, però en un import de 3,5 milions d’euros (inferior 

als 5.366.000 € sol·licitats), per la qual cosa resultava necessari reformular el 

projecte. La mateixa notificació proposava les actuacions que caldria 

suprimir/reduir/mantenir a fi i efecte de què el Pla s’adaptés a l’import atorgat 

i a l’esperit turístic marcat a l’Estratègia. 
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En aquesta notificació es posava de manifest que l’impost del valor afegit NO 

havia d’estar inclòs en el projecte, no sent despesa subvencionable d’acord 

amb les directrius que havia fet arribar la Unió Europea. 

 

De conformitat amb la notificació rebuda, es va fer la reformulació del Projecte 
seguint les indicacions donades. 

 

III. De conformitat amb la Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria 

d’Estat de Turisme, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre, el 

Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat com una entitat beneficiària 

del Pla de sostenibilitat turística en destí, amb un import de 3.500.000 €, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

La quantia atorgada suposa una reducció de 1.866.000 € respecte l’import inicialment  

presentat. La reducció compleix el requisit d’inversió mínima per eixos i etiquetes, 

donant compliment als percentatges establerts a l’Estratègia de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions que regeix la convocatòria extraordinària 2021. 

 

Aquesta reducció afecta a: 

 

- Partida de personal: el percentatge permès de despesa de personal no pot 

ser superior a un 4 % del pressupost del projecte, per la qual cosa el 

projecte s’ha d’executar únicament amb 1 tècnic. 

 

- Es redueixen i/o eliminen algunes de les partides d’inversió per part de 

l’òrgan convocant i avaluador del projecte.  

 

L’obtenció de la subvenció exigeix l’obertura d’un compte corrent bancari específic 

per la gestió d’aquests fons que permeti seguir en tot moment la pista d’auditoria, 

en el qual s’ingressarà l’import total del projecte en una sola vegada. Atès l’estat 

actual del mercat bancari, el fet de tenir dipositat un import tan elevat en un compte 

corrent implicarà que el Consell Comarcal hagi d’assumir un cost financer derivat de 

la comissió del servei de custòdia i guarda dels fons dipositats. 

 

Cal tenir present que l’execució d’aquest Pla també comportarà unes despeses de 

gestió de l’operació (de suport, de coordinació, d’assessorament i d’altres despeses 

indirectes), les quals es xifren en un 3,5 % del cost del projecte. 

 

IV. Mitjançant la Resolució d’11 d’abril de 2022, de la Secretaria d’Estat de 

Turisme, (BOE número 90, de 15 d’abril), es publica l’Acord de la Conferència 

Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, per la que es modifica l’Acord 

de 21 de desembre de 2021 i s’elimina el segon paràgraf relatiu a les despeses 

que es consideren no subvencionables. Amb aquesta modificació, l’impost del 

valor afegit (IVA) passa a considerar-se despesa subvencionable. Això no 

comporta modificació del pressupost total de les actuacions aprovat, el qual 

continua sent de 3.500.000 €. 
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V. En data 17 de juny de 2022 es notifica al Consell Comarcal del Ripollès la 

Resolució de 10 de juny del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat  

de Catalunya, relativa a la concessió d’un subvenció al Consell Comarcal del 

Ripollès, per l’import de 3.500.000 €, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat  

Turística anomenat “Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès”, en execució 

de l’acord de la conferència sectorial de turisme de 21 de desembre de 2021, 

en el marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions dins del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

Aquesta Resolució disposa que el termini d’execució es computa a partir del 

25 d’abril de 2022 i té una durada de tres anys, fins al 25 d’abril de 2025. 

L’execució del 75% del PST del Ripollès ha de finalitzar en el quart trimestre 

del 2024. 

 

VI. La Memòria del PST del Ripollès té com a objectiu general la consolidació d’un 

model de turisme sostenible de referència, transformador, integrat i coherent 

amb el seu caràcter rural, capaç d’afavorir la cohesió social i la fixació de 

població en el Ripollès 

 

Aquest PST implica una intervenció a tres anys que se subdivideix en dues 

parts: una genèrica de caràcter comarcal i una específica de caràcter local.  

 

La part genèrica té sis actuacions comarcals que contribueixen a la programació 

estratègica de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Ripollès 

(certificació aprovada al desembre de 2019), amb la finalitat de consolidar el destí 

com a referència en les comarques turístiques de muntanya. En concret, cinc 

actuacions tenen com a objectiu reforçar l’enfocament ecosistèmic del model turístic 

sostenible i resilient amb una clara vocació de transformació del territori i una 

actuació correspon a la gerència i coordinació del projecte. El pressupost de la part 

genèrica és de 976.000 € IVA inclòs. 

 

La part específica es desenvolupa en nou municipis, amb un total d’onze actuacions. 

Els municipis que tenen part específica són els següents: Camprodon, Gombrèn, 

Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, Setcases, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de 

Segúries. La suma de les actuacions en aquests municipis milloren la competitivitat i 

la qualitat turística sostenible comarcal, dotant a la comarca d’espais, rehabilitacions, 

infraestructures, mobilitat i connectivitat que milloren el destí. La ubicació de les 

actuacions específiques es distribueix dins de l’àmbit territorial de la comarca i 

cobreixen necessitats concretes i localitzades sota una visió i una perspectiva integral 

i global de destí turístic. El pressupost de la part específica és de 2.524.000 € IVA 

inclòs. 

 

La Memòria de la intervenció i les seves fitxes s’adjunten com a Annex I al present 

conveni. 

 

VII. El detall de les actuacions del PST, els eixos en els quals s’engloben cadascuna 

d’elles, el pressupost de cada actuació i el total del projecte es detallen en el 

quadre següent: 
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Eix  Actuació Import total (IVA 

inclòs) 

 

1. Transició 

verda i 

sostenible 

A1. Connectant Vies verdes: articulant 

el node de la Ruta del Ferro a Ripoll 

250.000,00 € 

A2. Centre d’interpretació i porta 

d’entrada al Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser, a 

Setcases 

205.000,00 € 

 

2. Eficiència 

energètica 

A3. Connectant la Via romana i la Via 

verda a Sant Pau de Segúries 

320.000,00 € 

A4. La Colònia Estabanell i la seva 

connectivitat amb la Via ciclista en el 

tram de Camprodon 

220.000,00 € 

 

 

 

 

3. Transició 

digital 

A5. Prova pilot del sistema digital de 

control de recollida selectiva per 

generació a Sant Joan de les 

Abadesses 

150.000,00 € 

A6. Digitalització de l’espai museogràfic 

del patrimoni industrial de la Colònia 

Llaudet, a Sant Joan de les 

Abadesses 

100.000,00 € 

A7. “El Ripollès, viu la teva història al 

Pirineu”: promoció i màrqueting digital* 

300.000,00 € 

A8. Connectant-nos: plataforma 

turística digital col·laborativa* 

150.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Competitivitat 

A9. Àrea turística – Deportiva a l’estació 

de Planoles 

190.000,00 € 

A10. Equilibrant la conservació i 

desenvolupament territorial: productes i 

experiències sostenibles* 

155.000,00 € 

A11. Park&Walk Molló: aparcament i 

àrea d’acollida de visitants 

315.000,00 € 

A12. Park&Walk Camprodon: 

aparcament i àrea d’acollida de visitants 

280.000,00 € 

A13. Parck&Climb Gombrèn: àrea 

d’autocaravanes per a escaladors i 

senderistes 

326.000,00 € 

A14. Train & Climb Ogassa: rocòdrom 

d’entrenament per a escaladors i 

senderistes 

168.000,00 € 

A15. Generant sinèrgies: compromís 

amb la CETS i el turisme sostenible* 

80.000,00 € 

A16. Innovació i qualitat turística: 

centre neuràlgic de la destinació 

turística del Ripollès* 

151.040,00 € 

A17. Gestió tècnica i coordinació: 

gerència del Pla de Sostenibilitat  

Turística del Ripollès* 

139.960,00 € 
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Total 3.500.000,00 € 

*Actuació comarcal 

 

VIII. La viabilitat del projecte requereix que els ajuntaments de la comarca 

aportin el finançament oportú per la seva completa execució, el qual ha de 

cobrir les despeses i costos derivats del mateix i les no incloses en el propi 

projecte. Com s’ha exposat en els antecedents I i II, la proposta presentada  

pel Consell Comarcal preveia la contractació de tres tècnics per executar el 

projecte. Atès que s’ha reduït a un tècnic, serà necessari cobrir aquesta 

mancança amb recursos humans propis del Consell Comarcal. 

 

Els criteris emprats pel repartiment d’aquests costos són els que ja van ser utilitzats 

per la distribució dels costos de la part comuna del Pla per a la promoció del turisme 

de natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics, subvencionat pel PO 

FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

 

Conseqüentment, els criteris emprats per al repartiment són els següents: 

 

 40% pels municipis que tenen projecte d’inversió. 

 60% es reparteix entre els 19 municipis. D’aquest 60%, el 80% es fa per 

població, el 15% per places turístiques i el 5% restant per establiments 

turístics. 

 

IX. El total de les actuacions ascendeix a 3.500.000 €, IVA inclòs i està finançat 

en la seva totalitat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Tanmateix, per a l’execució del projecte s’incorrerà en els costos i despeses 

addicionals i no incloses en el projecte següents: 

 

a) Despeses de gestió de l’operació derivades dels costos indirectes de 

l’execució del projecte, les quals es xifren en un 3,5 % del cost del 

projecte presentat. 

 

b) Despeses derivades del cost financer resultant de la comissió del 

servei de custòdia i guarda del fons dipositats en un compte corrent a 

la vista específic per l’execució del Pla, que s’ha estimat en 0,50 % 

nominal anual sobre el saldo mig creditor. 

 

Atesa la impossibilitat de saber a dia d’avui quin serà el cost financer 

derivat de dipositar en un compte corrent l’import total atorgat, s’ha 

realitzat una estimació del cost en comissions considerant que es 

complirà el calendari d’execució de les actuacions i que la comissió del 

servei de custòdia i guarda de fons dipositats serà de 0,50 % nominal 

anual sobre el saldo mig creditor. No obstant, el Consell Comarcal 

vetllarà perquè aquesta comissió sigui el menor possible.  

 

X. El repartiment, calculat segons els antecedents VII, VIII i IX, va ser dictaminat 

favorablement en la sessió del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de data 10 de 
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maig de 2022 i aprovat en el Ple del Consell Comarcal de data 17 de maig de 

2022. Aquest repartiment és el que es detalla a continuació: 

 

 2022 2023 2024 TOTAL 

Campdevànol 1.942,40 € 1.764,60 € 1.586,80 € 5.293,80 € 

Campelles 122,19 € 111,00 € 99,82 € 333,01 € 

Camprodon 10.081,88 € 9.226,30 € 8.370,72 € 27.678,89 € 

Queralbs 407,25 € 369,97 € 332,69 € 1.109,90 € 

Gombrèn 5.578,35 € 5.111,59 € 4.644,84 € 15.334,78 € 

Llanars 345,50 € 313,87 € 282,25 € 941,61 € 

Les Llosses 208,35 € 189,28 € 170,20 € 567,83 € 

Molló 5.480,85 € 5.021,54 € 4.562,23 € 15.064,62 € 

Ogassa 3.007,99 € 2.755,25 € 2.502,52 € 8.265,76 € 

Pardines 161,70 € 146,89 € 132,09 € 440,68 € 

Planoles 3.447,43 € 3.157,43 € 2.867,43 € 9.472,29 € 

Ribes de Freser 1.362,08 € 1.237,40 € 1.112,71 € 3.712,19 € 

Ripoll 9.874,29 € 9.004,06 € 8.133,84 € 27.012,19 € 

St. Joan Abadesses 6.052,62 € 5.532,22 € 5.011,83 € 16.596,66 € 

Vallfogona Ripollès 135,69 € 123,26 € 110,84 € 369,79 € 

Sant Pau Segúries 5.807,13 € 5.318,63 € 4.830,13 € 15.955,89 € 

Setcases 3.702,70 € 3.391,35 € 3.080,01 € 10.174,05 € 

Toses 214,94 € 195,27 € 175,59 € 585,80 € 

Vilallonga Ter 400,03 € 363,41 € 326,79 € 1.090,24 € 

 

L’executivitat de l’acord relatiu al repartiment de costos està condicionada a 

la seva aprovació pels Plenaris de cadascun dels ajuntaments, així com a la 

subscripció dels corresponents convenis reguladors de drets i obligacions de 

cadascuna de les parts.  

 

XI. Pel que fa als Ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, 

Ripoll, Setcases, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries, on es 

desenvolupa la part específica del PST, es formalitzarà una addenda al present 

conveni, on es regularan els drets i obligacions de les parts pròpies dels 

projectes d’inversió compresos en el PST. 

 

XII. Interessa al Consell Comarcal i als Ajuntaments inclosos en el projecte establir 

una relació de cooperació, dins del marc de les competències que tenen 

legalment atribuïdes, per tal de satisfer un interès comú consistent en 

l’execució de les actuacions que es preveuen al Pla de Sostenibilitat 

Turística (PST) del Ripollès,  el qual forma part del Pla Territorial de 

Sostenibilitat Turística en Destinació de Catalunya 2021, en el del “Programa 

Extraordinari de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2021 - 2023”, en el 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

marc  del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” finançat per la Unió 

Europea – Next Generation EU.  

 

XIII.Les actuacions seran dutes a terme pel Consell Comarcal, com a ens 

beneficiari, executor i responsable del bon fi de les mateixes davant la Unió 

Europea, el Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme i la Generalitat de 

Catalunya.   

 

XIV. Els Ajuntaments de la comarca del Ripollès, com a entitats participants 

del projecte, estan d’acord en la realització de les actuacions i com a tal són 

signataris d’aquest conveni als efectes de compromís del repartiment de 

costos i de les restants obligacions que resultin necessàries per a l’execució 

de les actuacions.  

 

A la vista del que s'ha explicat, les parts es reconeixen mútuament capacitat per a 

obligar-se en aquest acte i lliurement subscriuen les següents   

C L À U S U L E S   

Primera. Objecte  

Aquest Conveni té per objecte establir el règim de repartiment dels costos 

derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès,  

en el marc  del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” finançat per la Unió 

Europea – Next Generation EU.  

Segona. Costos i despeses objecte de repartiment 

Els costos i despeses objecte de repartiment són els següents: 

a) Despeses de gestió de l’operació derivades dels costos indirectes de 

l’execució del projecte, les quals es xifren en un 3,5 % del cost del 

projecte presentat. 

 

I. Pel que fa a la part comuna de caràcter comarcal, atenent al criteri de 

repartiment de l’antecedent VIII d’aquest conveni, les quotes anuals a 

pagar per cada ajuntament seran les següents: 

 

 

 2022 2023 2024 

Campdevànol 1.349,72 € 1.349,72 € 1.349,72 € 

Campelles 84,90 € 84,90 € 84,90 € 

Camprodon 1.231,53 € 1.231,53 € 1.231,53 € 

Queralbs 282,99 € 282,99 € 282,99 € 

Gombrèn 111,53 € 111,53 € 111,53 € 

Llanars 240,08 € 240,08 € 240,08 € 

Les Llosses 144,78 € 144,78 € 144,78 € 

Molló 170,82 € 170,82 € 170,82 € 
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Ogassa 150,08 € 150,08 € 150,08 € 

Pardines 112,36 € 112,36 € 112,36 € 

Planoles 201,37 € 201,37 € 201,37 € 

Ribes de Freser 946,47 € 946,47 € 946,47 € 

Ripoll 3.974,34 € 3.974,34 € 3.974,34 € 

St. Joan Abadesses 1.318,76 € 1.318,76 € 1.318,76 € 

Vallfogona Ripollès 94,28 € 94,28 € 94,28 € 

Sant Pau Segúries 339,80 € 339,80 € 339,80 € 

Setcases 205,53 € 205,53 € 205,53 € 

Toses 149,36 € 149,36 € 149,36 € 

Vilallonga Ter 277,97 € 277,97 € 277,97 € 

TOTAL 13.408,67 € 13.409,67 € 13.410,67 € 

 

II. A més, els ajuntaments que tenen dins del Projecte una actuació d’inversió 

hauran d’aportar les següents quotes anuals addicionals:  

 

 

 

 2022 2023 2024 

Camprodon 5.833,33 € 5.833,33 € 5.833,33 € 

Gombrèn 3.803,33 € 3.803,33 € 3.803,33 € 

Molló 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 

Ogassa 1.960,00 € 1.960,00 € 1.960,00 € 

Planoles 2.216,67 € 2.216,67 € 2.216,67 € 

Ripoll 2.916,67 € 2.916,67 € 2.916,67 € 

St. Joan Abadesses 2.916,67 € 2.916,67 € 2.916,67 € 

Sant Pau Segúries 3.733,33 € 3.733,33 € 3.733,33 € 

Setcases 2.391,67 € 2.391,67 € 2.391,67 € 

TOTAL 31.468,67 € 31.469,67 € 31.470,67 € 

 

Aquests imports són fixos, amb independència de les baixes econòmiques que 

es puguin produir en els projectes presentats. 

 

En cas que es produeixi una pròrroga en el termini d’execució del PST del 

Ripollès, la quota corresponent al període de pròrroga, serà la part 

proporcional a les quotes anuals fixades en aquest mateix apartat. 
 

b) Despeses derivades del cost financer resultant de la comissió del servei 

de custòdia i guarda dels fons dipositats en un compte corrent a la vista 

específic per l’execució del Pla: 

 

I. Pel que fa a la part comuna de caràcter comarcal, el cost financer estimat 

a pagar per cada ajuntament serà el següent:  
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 2022 2023 2024 

Campdevànol 592,68 € 414,87 € 237,07 € 

Campelles 37,28 € 26,10 € 14,91 € 

Camprodon 540,78 € 378,55 € 216,31 € 

Queralbs 124,26 € 86,98 € 49,70 € 

Gombrèn 48,98 € 34,28 € 19,59 € 

Llanars 105,42 € 73,79 € 42,17 € 

Les Llosses 63,57 € 44,50 € 25,43 € 

Molló 75,01 € 52,51 € 30,00 € 

Ogassa 65,90 € 46,13 € 26,36 € 

Pardines 49,34 € 34,54 € 19,74 € 

Planoles 88,42 € 61,90 € 35,37 € 

Ribes de Freser 415,61 € 290,92 € 166,24 € 

Ripoll 1.745,17 € 1.221,62 € 698,07 € 

St. Joan Abadesses 579,08 € 405,36 € 231,63 € 

Vallfogona Ripollès 41,40 € 28,98 € 16,56 € 

Sant Pau Segúries 149,21 € 104,45 € 59,68 € 

Setcases 90,25 € 63,17 € 36,10 € 

Toses 65,58 € 45,91 € 26,23 € 

Vilallonga Ter 122,06 € 85,44 € 48,82 € 

TOTAL 7.022,00 € 5.523,00 € 4023,98 € 

 

II. Els ajuntaments que tenen dins del Projecte una actuació d’inversió hauran 

de sufragar el cost financer estimat següent:  

 

 2022 2023 2024 

Camprodon 2.476,23 € 1.782,88 € 1.089,54 € 

Gombrèn 1.614,50 € 1.162,44 € 710,38 € 

Molló 1.560,02 € 1.123,22 € 686,41 € 

Ogassa 832,01 € 599,05 € 366,09 € 

Planoles 940,97 € 677,50 € 414,03 € 

Ripoll 1.238,11 € 891,44 € 544,77 € 

St. Joan Abadesses 1.238,11 € 891,44 € 544,77 € 

Sant Pau Segúries 1.584,79 € 1.141,05 € 697,31 € 

Setcases 1.015,25 € 730,98 € 446,71 € 

TOTAL 14.521,99 € 11.023,00 € 7.524,01 € 

 

 

Les despeses derivades del cost financer, es liquidaran anualment segons el 

cost finalment meritat. 
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En cas que es produeixi una pròrroga en el termini d’execució del PST del 

Ripollès, es liquidarà el cost financer meritat durant el període de pròrroga. 

 

c) Costos totals: a) + b) 

 

Conseqüentment, el repartiment de costos per municipis i anualitats del 

projecte PST del Ripollès, subvencionat, amb un import de 3.500.000 €, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE número 

312, de 29 de desembre, i BOE número 90, de 15 de abril de 2022), un cop 

aplicats els imports detallats als apartats a) i b) precedents, és el que es 

detalla a continuació: 

 

 2022 2023 2024 TOTAL 

Campdevànol 1.942,40 € 1.764,60 € 1.586,80 € 5.293,80 € 

Campelles 122,19 € 111,00 € 99,82 € 333,01 € 

Camprodon 10.081,88 € 9.226,30 € 8.370,72 € 27.678,89 € 

Queralbs 407,25 € 369,97 € 332,69 € 1.109,90 € 

Gombrèn 5.578,35 € 5.111,59 € 4.644,84 € 15.334,78 € 

Llanars 345,50 € 313,87 € 282,25 € 941,61 € 

Les Llosses 208,35 € 189,28 € 170,20 € 567,83 € 

Molló 5.480,85 € 5.021,54 € 4.562,23 € 15.064,62 € 

Ogassa 3.007,99 € 2.755,25 € 2.502,52 € 8.265,76 € 

Pardines 161,70 € 146,89 € 132,09 € 440,68 € 

Planoles 3.447,43 € 3.157,43 € 2.867,43 € 9.472,29 € 

Ribes de Freser 1.362,08 € 1.237,40 € 1.112,71 € 3.712,19 € 

Ripoll 9.874,29 € 9.004,06 € 8.133,84 € 27.012,19 € 

St. Joan Abadesses 6.052,62 € 5.532,22 € 5.011,83 € 16.596,66 € 

Vallfogona Ripollès 135,69 € 123,26 € 110,84 € 369,79 € 

Sant Pau Segúries 5.807,13 € 5.318,63 € 4.830,13 € 15.955,89 € 

Setcases 3.702,70 € 3.391,35 € 3.080,01 € 10.174,05 € 

Toses 214,94 € 195,27 € 175,59 € 585,80 € 

Vilallonga Ter 400,03 € 363,41 € 326,79 € 1.090,24 € 

TOTAL 60.355,37 € 55.356,32 € 50.357,33 € 

159.999,98 

€ 

 

Tercera. Obligacions   

3.1. El Consell Comarcal, com a ens beneficiari i executor del projecte, assumeix les 

següents obligacions:  

a. Donar compliment a la totalitat d’obligacions fixades en: 

a la Resolució del 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d’Estat 

de Turisme, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre, per la 

qual el Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat com entitat 

beneficiària del Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD), amb un 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

import de 3.500.000 €, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència; 

b la Resolució d’11 d’abril de 2022 de la Secretaria d’Estat de 

Turisme, publicada al BOE número 90, de 15 d’abril, per la qual el 

Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat com entitat 

beneficiària del Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD), amb un 

import de 3.500.000 € (IVA inclòs), en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència; 

c la Resolució de 10 de juny de 2022 del Conseller del 

Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya  per 

la qual es concedeix una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès, 

per l’import de 3.500.000 d’euros, per tal de finançar el Pla de 

Sostenibilitat Turística anomenat “Pla de Sostenibilitat Turística del 

Ripollès”, en execució de l’acord de la conferència sectorial de turisme 

de 21 de desembre de 2021 en el marc de l’Estratègia de Sostenibilitat  

Turística en Destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

b. Donar compliment a les restants obligacions que pugui imposar la Unió 

Europea, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i/o la Generalitat de 

Catalunya, en el marc de la subvenció atorgada. 

c. Donar compliment al component 14 de Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, al principi DNSH (do no significant harm), a 

l’etiquetat climàtic i digital i al Pla de Mesures Antifrau, aprovat pel Ple del 

Consell Comarcal del Ripollès en data 15 de març de 2022. 

d. Tramitar l’aprovació de la documentació tècnica per a l’execució de les 

actuacions comarcals. 

e. Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació 

comptable adequada de totes les transaccions relacionades amb l’operació 

subvencionada.  

f. Sol·licitar les corresponents llicències davant els Ajuntaments, quan 

per a l’execució de les actuacions comarcals resulti necessari.  

g. Procedir a totes les activitats de contractació de proveïdors, actuacions, 

accions, projectes i personal necessàries per a l’execució de les actuacions 

previstes, procedint al pagament dels mateixos.  

h. Custodiar tota la documentació justificativa de la subvenció i presentar-

la oportunament.   

i. Emetre les següents liquidacions:  

1) Liquidació anual relativa als imports indicats en la clàusula 2.a. del present 

conveni corresponents a les despeses de gestió de l’operació derivades dels 

costos indirectes de l’execució del projecte. Per les anualitats 2022, 2023, 

2024 i 2025, el Consell Comarcal emetrà una nota de càrrec durant el tercer 

trimestre de cada any, per tal que els ajuntaments abonin els imports 

requerits abans de la finalització de l’exercici en curs.  

2) Liquidació anual relativa a les despeses descrites en la clàusula 2.b. 

resultants del cost financer finalment meritat de la comissió del servei de 

custòdia i guarda dels fons dipositats en un compte corrent específic per 

l’execució del Pla. Per les despeses en què s’incorri en les anualitats 2022, 
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2023 i 2024, el Consell Comarcal emetrà una nota de càrrec durant el primer 

trimestre de l’any següent, un cop s’hagi calculat el cost financer a imputar a 

cada municipi, i ho comunicarà als ajuntaments per tal que aquests abonin 

els imports requerits abans de la finalització del segon trimestre de l’exercici 

en curs. Les despeses financeres en què s’incorri en l’anualitat 2025, es 

liquidaran en la liquidació final.  

3) Liquidació final en la qual es liquidarà el cost financer finalment meritat pel 

servei de custòdia i guarda dels fons dipositats en el compte corrent de 

l’anualitat 2025 i els possibles costos en què el Consell Comarcal hagi 

incorregut en l’execució de les actuacions d’inversió, els quals es revertiran 

directament al municipi que correspongui. El Consell Comarcal emetrà una 

nota de càrrec durant el tercer trimestre de l’any, i ho comunicarà als 

ajuntaments per tal que aquests abonin els imports requerits abans de la 

finalització del segon trimestre de l’exercici en curs. 

4) En el suposat cas que es produeixi una pròrroga en el termini d’execució 

del PST del Ripollès, es realitzaran liquidacions anuals relatives als conceptes 

indicats en la clàusula 2.a i 2.b pels períodes equivalents a anualitats senceres 

seguint els mateixos terminis establerts en els punts 1), 2) i 3). Si el període 

de pròrroga és inferior a l’any natural, s’emetrà la liquidació final dins dels 

tres mesos de la finalització del nou termini d’execució i, un cop es requereixi 

als ajuntaments, aquests abonaran els imports requerits en el termini de tres 

mesos des de la seva recepció.  

j. Donar i vetllar pel compliment a les obligacions de comunicació sobre 

el finançament europeu, segons la normativa, els manuals i les directrius que 

es vagin establint. 

k. Comunicar les eventuals pròrrogues d’execució del projecte, en cas que 

l’ens atorgant de la subvenció les atorgui. 

 

3.2.  Els Ajuntaments encarreguen al Consell Comarcal la gestió de les actuacions 

d’àmbit comarcal i es comprometen a:  

a. Donar compliment a la totalitat d’obligacions fixades en: 

 la Resolució del 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d’Estat de 

Turisme, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre, per la qual 

el Consell Comarcal del Ripollès ha estat seleccionada com entitat 

beneficiària del Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD), amb un 

import de 3.500.000 €, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència; 

 la Resolució d’11 d’abril de 2022 de la Secretaria d’Estat de Turisme, 

publicada al BOE número 90, de 15 d’abril, per la qual el Consell 

Comarcal del Ripollès ha estat seleccionat com entitat beneficiària del 

Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD), amb un import de 

3.500.000 € (IVA inclòs), en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència; 

 la Resolució de 10 de juny de 2022 del Conseller del Departament 

d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya  per la qual es 

concedeix una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès, per l’import  

de 3.500.000 d’euros, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat  
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Turística anomenat “Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès”, en 

execució de l’acord de la conferència sectorial de turisme de 21 de 

desembre de 2021 en el marc de l’Estratègia de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

b. Donar compliment a les restants obligacions que pugui imposar la Unió 

Europea, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i/o la Generalitat de 

Catalunya, en el marc de la subvenció atorgada. 

c. Enviar la informació requerida pel Consell Comarcal del Ripollès en els 

terminis fixats, per tal de donar compliment, al seu torn, als terminis fixats 

per la Generalitat, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i/o la Unió 

Europea. L’Ajuntament que incompleixi els terminis fixats assumirà les 

conseqüències que se’n derivin. 

d. Tramitar les llicències que siguin sol·licitades pel Consell Comarcal del 

Ripollès per a l’execució d’actuacions comarcals amb la màxima celeritat 

possible, si escau. En el cas que la tramitació d’aquestes llicències comportin 

algun cost pel Consell Comarcal, aquest s’incorporarà en la liquidació final.  

e. Assumir la part de finançament que es preveu en la clàusula segona 

del conveni aportant al Consell Comarcal els imports que resultin de les 

liquidacions anuals i finals en els terminis que es detallen en l’apartat 3.1.i) 

d’aquest document referent a les obligacions del Consell Comarcal.  

f. Col·laborar amb el Consell Comarcal o amb qui aquest organisme 

designi en la facilitació d’informació i documentació necessària per a l’execució 

i justificació de les actuacions comarcals.  

g. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 

pugui realitzar qualsevol administració intervinent en els fons pel PST, i 

aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 

anteriors i en relació amb la subvenció concedida.  

h. Realitzar totes les mesures d’informació i comunicació que sol·liciti el 

Consell Comarcal per tal de donar a conèixer les actuacions comarcals en el 

seu municipi, sempre reconeixent el suport dels Fons Next Generation en 

l’operació, en els termes i terminis indicats pel Consell Comarcal del Ripollès. 

i. No rebre altres ajuts o subvencions per finançar les actuacions incloses 

dins del PST del Ripollès per tal de donar compliment a les regles d’acumulació 

de la normativa d’ajuts d’estat que puguin ser aplicades segons el tipus 

d’actuac ió subvencionada. En cap cas es pot produir un sobrefinançament del 

projecte.  

 

Quarta. Addenda relativa a la part específica 

Els Ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, Setcases, 

Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries, on es desenvolupa la part 

específica del PST, formalitzaran una addenda al present conveni, que regularà els 

drets i les obligacions de les parts pròpies dels projectes d’inversió compresos en el 

PST. 
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Cinquena. Compensació per incompliment  

Si finalitzats els terminis voluntaris de pagament i ingrés dels imports acordats, els 

Ajuntaments no han fet el pagament corresponent, el Consell Comarcal podrà 

compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor 

tingui o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el Consell Comarcal del Ripollès o 

amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.  

Sisena. Seguiment del conveni  

El seguiment del conveni s’efectuarà conjuntament pel Consell Comarcal i un 

representant de cadascun dels Ajuntaments signants. A aquests efectes, es donarà 

seguiment del mateix a les sessions ordinàries del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses 

que se celebrin, sense perjudici que es pugui constituir una comissió de seguiment  

ad hoc a iniciativa del President del Consell Comarcal o d’algun dels Alcaldes o de les 

Alcaldesses dels Ajuntaments signants.   

Setena. Durada  

El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura 

i fins que es compleixin totes les obligacions contretes.  

La Resolució del Departament d’Empresa i Treball, de data 10 de juny de 2022 

(notificada al Consell Comarcal en data 17 de juny), estableix que el termini 

d’execució es computa a partir del 25 d’abril de 2022 i té una durada de tres anys, 

fins el 25 d’abril de 2025. 

Per aquest motiu, es fixa una vigència del conveni des del moment de la seva 

signatura i per un període màxim de 4 anys. 

El conveni es prorrogarà per mutu acord de les parts per un període màxim de quatre 

anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.  

En cas de pròrroga del termini d’execució del projecte, el Consell Comarcal ho 

notificarà als ajuntaments. Totes les parts hauran d’acordar la pròrroga del present 

conveni i de les addendes de la part específica. L’acord de pròrroga es formalitzarà 

a través d’una addenda que contempli les condicions de la citada pròrroga.  

D’acord amb el que estableix l’article 132 del Reglament UE 2018/1046 del Parlament  

Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, el Consell Comarcal com a ens 

beneficiari de la subvenció, resta obligat a la conservació dels documents justificatius 

durant un període de 5 anys. Aquest període comença a computar a partir de l’últim 

pagament de tots els fons europeus Next Generation  a l’Estat i es preveu que sigui 

durant l’últim trimestre de 2026. Complint la normativa europea, en aquest període 

de 5 anys el projecte comarcal podrà ser objecte d’auditories i fins al transcurs 

d’aquest període (que acaba a l’any 2031) no es podrà produir cap reversió dels fins 

de la subvenció. Per tant, un cop transcorregut el termini màxim de durada dels 

convenis fixat per la Llei 40/2015, caldrà subscriure un nou conveni que reculli les 

obligacions de cadascuna de les parts fins al venciment del període indicat en aquest 

paràgraf. 
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Vuitena. Extinció   

Les causes de resolució d'aquest conveni seran:  

 Per finalització de la seva vigència.  

 Per comú acord entre les parts.  

 Per incompliment de les obligacions que es deriven d'aquest conveni per 

alguna de les parts subscriptores.  

 Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment.  

 Per qualsevol de les causes legalment establertes.  

  

Novena. Protecció de dades de caràcter personal  

Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les 

dades personals aportades, de la persona física que actua per sí mateixa o, si escau, 

com a representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, 

en qualitat de Responsable del tractament.   

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització 

i execució del present conveni.  

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat  

per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels 

períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  

Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de 

l'Administració pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos 

legalment.  

Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, físics o electrònics, 

disposats a la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els 

diaris o butlletins oficials i, en els registres oportuns, en particular, en el registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de 

caràcter personal, els titulars de les dades personals podran exercitar els drets 

d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant 

un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu 

equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. 

En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar 

una reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades 

corresponent i, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

https://apdcat.gencat.cat/  

Desena. Publicitat  

El conveni es publicarà, per part del Consell Comarcal, en el Diari Ofic ial de la 

Generalitat de Catalunya.  
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El Consell Comarcal també el registrarà en el Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat. Amb aquest registre es donarà així mateix compliment 

a l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  

Igualment, haurà de publicar-se a les pàgines webs dels ens signants.  

Onzena. Règim jurídic i jurisdicció aplicable 

El present Conveni té caràcter administratiu i queda subjecte a les previsions dels 

articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 

administrativa, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa.” 

 

Segon. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració relatiu al repartiment de costos 

derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, subprojecte 

desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –

finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, la qual és del contingut literal 

següent: 

 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL REPARTIMENT DE 

COSTOS DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTIC A 

(PST) DEL RIPOLLÈS, SUBPROJECTE DESENVOLUPAT EN EXECUCIÓ DEL PLA 

DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA 

UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

 

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS – AJUNTAMENTS DE CAMPRODON, 

GOMBRÈN, MOLLÓ, OGASSA, PLANOLES, RIPOLL, SETCASES, SANT JOAN DE 

LES ABADESSES I SANT PAU DE SEGÚRIES 

 

Títol: Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès 

Convocatòria: SED093 

Expedient: SED093/22/000001 

Beneficiari: Consell Comarcal del Ripollès 

Projecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació del Consell Comarcal 

del Ripollès 

 

REUNITS  

A la data de l’última de les signatures,  

D’una banda, l’Il·lm. Senyor Joaquim Colomer i Cullell, president del Consell 

Comarcal del Ripollès, actuant en nom i representació d’aquesta corporació, 

expressament facultat per aquest acte per l’acord adoptat pel Consell de Govern en 

la seva sessió de data ----. Actua assistit per la secretària, senyora Mireia Grau i 

Sadurní.  
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De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant  en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

De l’altra, l’Il·lm. senyor/a, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ____, actuant en nom i 

representació d’aquesta corporació, expressament facultat per acord de ---- de data 

---. Actua assistit pel/per la secretari/a senyor/a -------.  

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquesta 

addenda i, als esmentats efectes,   

EXPOSEN  

I. En l’antecedent XI i en la clàusula 4 del conveni de col·laboració entre  el 

Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de la comarca del Ripollès, pel 

repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística 

(PST) del Ripollès, el qual forma part del “Pla Territorial de Sostenibilitat  

Turística de la Destinació de Catalunya 2021”, en el marc  del “Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència” finançat per la Unió Europea – Next  

Generation EU, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 

es preveu que es formalitzarà una addenda amb els Ajuntaments de 

Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, Setcases, Sant Joan 

de les Abadesses i Sant Pau de Segúries, que tenen part específica (en 

endavant, s’hi referirà com a “Conveni”). Aquesta addenda regularà els drets 
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i obligacions de les parts pròpies dels projectes d’inversió compresos en el 

PST. 

 

II. En concret, cadascun dels Ajuntaments té les següents actuacions 

específiques en el seu municipi: 

 

AJUNTAME

NT 

EI

X 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ ANUALIT

AT  

ACTUACI

Ó 

PRESSUPO

ST (IVA 

inclòs) 

Ripoll 1 Connectant Vies verdes: articulant 

el node de la Ruta del Ferro a Ripoll 

2022-

2023 

250.000,00 

€ 

Camprodon 2 La Colònia Estabanell i la seva 

connectivitat amb la Via ciclista en 

el tram de Camprodon 

2023-

2024 

220.000,00 

€ 

Camprodon 4 Park&Walk Camprodon: 

aparcament i àrea d’acollida de 

visitants 

2022-

2023 

280.000,00 

€ 

Gombrèn 4 Parck&Climb Gombrèn: àrea 

d’autocaravanes per a escaladors i 

senderistes 

2022-

2023 

326.000,00 

€ 

Molló 4 Park&Walk Molló: aparcament i àrea 

d’acollida de visitants 

2022-

2023 

315.000,00 

€ 

Ogassa 4 Train & Climb Ogassa: rocòdrom 

d’entrenament per a escaladors i 

senderistes 

2022-

2023 

168.000,00 

€ 

Planoles 4 Àrea turística – Deportiva a l’estació 

de Planoles 

2022-

2023 

190.000,00 

€ 

Sant Joan 

Abadesses 

3 Prova pilot del sistema digital de 

control de recollida selectiva per 

generació a Sant Joan de les 

Abadesses 

2022 150.000,00 

€ 

Sant Joan 

Abadesses 

2 Digitalització de l’espai museogràfic 

del patrimoni industrial de la Colònia 

Llaudet, a Sant Joan de les 

Abadesses 

2022 100.000,00 

€ 

Sant Pau 

Segúries 

2 Connectant la Via romana i la Via 

verda a Sant Pau de Segúries 

2022-

2023 

320.000,00 

€ 

Setcases 1 Centre d’interpretació i porta 

d’entrada al Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser, a 

Setcases 

2022-

2023-

2024 

205.000,00 

€ 
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A la vista de l’anterior, les parts es reconeixen mútuament capacitat per a obligar -se 

en aquest acte i lliurement subscriuen les següents   

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte  

 

La present addenda té per objecte regular els drets i obligacions de les parts, 

derivades de l’execució dels projectes d’inversió municipals compresos en el PST del 

Ripollès. 

 

Segona. Obligacions 

 

2.1. El Consell Comarcal, com a ens beneficiari i executor del projecte, i més enllà 

de les obligacions establertes en el Conveni, assumeix les següents obligacions: 

 

l. Tramitar l’aprovació dels projectes i altra documentació tècnica que si 

escau sigui necessària per a l’execució de les actuacions específiques dels 

municipis. L’Ajuntament haurà facilitat prèviament al Consell Comarca l del 

Ripollès el/s projecte/s i/o altra documentació tècnica necessària per a 

l’execució de les actuacions. El Consell Comarcal farà seva aquesta 

documentació com a promotor.  

m. Tramitar la sol·licitud dels informes i de les autoritzacions sectorials 

que sigui preceptius, per a l’execució de les actuacions. 

n. Sol·licitar les corresponents llicències davant els Ajuntaments. 

o. Tramitar els expedients de contractació administrativa que siguin 

necessaris per a l’execució de les actuacions, segons la modalitat de contracte 

que correspongui i pel procediment que legalment estigui establert. 

En el cas que s’originin modificacions contractuals, hauran d’estar 

degudament justificades i/o avalades pel director facultatiu i/o la persona 

responsable del contracte. En aquest cas, l’òrgan competent del Consell 

Comarcal acordarà la modificació i ho comunicarà a l’Ajuntament. 

p. Designar, d’entre el personal del Consell Comarcal, les persones 

responsables de cadascun dels contractes. En el cas de les obres, nomenar 

les persones encarregades de la direcció facultativa, de la direcció de 

l’execució de l’obra i de la coordinació de la seguretat i salut, que hauran estat 

prèviament contractades per cadascun dels municipis, els quals, així mateix, 

assumiran el cost dels honoraris d’aquests tècnics. L’Ajuntament també 

contractarà i assumirà el cost de l’assegurança de responsabilitat civil 

específica per la direcció facultativa de les obres. 

q. Comprometre’s al manteniment de l’ús i del destí dels béns previst en 

el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Ripollès pel període que sigui 

fixat per la Unió Europea, el Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme, per la 

Generalitat de Catalunya i/o pel Consell Comarcal del Ripollès. Per donar 

compliment a l’article 132 del Reglament Europeu 2018/1046, els béns 

objecte del PST no patiran cap modificació de la qual derivi un canvi en la 

naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, els 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

objectius o les condicions d’execució del projecte durant el període de 5 anys 

a comptar des de l’últim pagament dels fons europeus  Next Generation a 

l’Estat.  

r. Comunicar prèviament als ajuntaments la necessitat de prorrogar el 

Conveni i aquesta addenda, si és el cas. 

 

2.2.  Els Ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, 

Setcases, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries encarreguen al Consell 

Comarcal la gestió de les actuacions incloses en el PST del Ripollès que afecten el 

seu municipi i que es detallen en l’Antecedent II d’aquesta addenda, i es 

comprometen, més enllà de les obligacions establertes en el Conveni, a:  

j. Facilitar la informació registral i urbanística de la finca o finques 

adscrites a l’execució de les actuacions incloses en el PST del Ripollès. Així 

mateix, certificarà la titularitat i/o disponibilitat pública dels terrenys al destí 

previst, així com l’adequació urbanística d’aquestes finques al seu destí i ús.  

k. Posar la finca o finques a disposició del Consell Comarcal, lliure de 

càrregues i gravàmens, pels terminis i en les condicions que es detallen a la 

clàusula Tercera. 

l. Facilitar al Consell Comarcal del Ripollès el/s projecte/s i/o altra 

documentació tècnica necessària per a l’execució de les actuacions incloses 

en el PST del Ripollès que afecten el seu municipi i que es detallen en 

l’Antecedent II d’aquesta addenda, amb l’antelació suficient per donar 

compliment als terminis de la subvenció atorgada,  per tal que el Consell 

Comarcal l’aprovi.  

m. Tramitar les llicències que siguin sol·licitades pel Consell Comarcal del 

Ripollès amb la màxima celeritat possible.  

n. Adoptar l’acord de bonificar l’impost sobre construccions, instal·lacions 

i obres derivat de la sol·licitud i tramitació de la corresponent llicència d’obres 

per part del Consell Comarcal del Ripollès, amb el màxim establert en les 

corresponents ordenances fiscals, per concórrer circumstàncies socials, 

culturals i històrico-artístiques i de foment de l’ocupació. En aquella part no 

bonificada per les corresponents ordenances fiscals, l’Ajuntament es farà 

càrrec del cost restant de la llicència, incloses les taxes per a la seva expedició. 

El Consell Comarcal incorporarà aquests costos en la liquidació final.  

o. Fer-se càrrec de qualsevol cost derivat de la correcta execució del 

projecte, incloses les modificacions contractuals que, en tot cas, hauran de 

seguir la tramitació legalment prevista a l’efecte, i la proposta de les quals, el 

Consell Comarcal comunicarà a l’Ajuntament. El Consell Comarcal incorporarà 

aquests costos en la liquidació final. 

p. Fer-se càrrec dels interessos de demora requerits per la Generalitat de 

Catalunya derivats de retornar al Departament d’Empresa i Treball les 

quantitats anticipades que no s’hagin utilitzat en l’execució de la inversió 

concreta del municipi. El Consell Comarcal incorporarà aquests costos en la 

liquidació final. 

q. En cas que el pressupost final del projecte que presenti l’Ajuntament  

sigui superior al previst en el PST del Ripollès, l’Ajuntament n’assumirà 

íntegrament la diferència. En aquest cas el Consell Comarcal del Ripollès 
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emetrà una liquidació complementària un cop finalitzada l’actuació per tal que 

l’Ajuntament en qüestió transfereixi els imports calculats en el termini de 30 

dies des que sigui requerit a l’efecte. A més, si l’execució d’aquesta inversió 

comporta alguna modificació contractual, el Consell Comarcal afegirà la 

corresponent despesa en aquesta liquidació complementària.  

r. En cas de pèrdua total o parcial de la subvenció atribuïble a la inversió 

concreta del      municipi, imputable a l’Ajuntament en qüestió, aquest es 

compromet a transferir al Consell Comarcal els imports que aquest hagi hagut 

de reintegrar, en el termini de 30 dies des que sigui requerit pel Consell 

Comarcal, el qual quedarà indemne de qualsevol tipus de responsabilitat.  

s. En cas de pèrdua total o parcial de la subvenció per causes no 

imputables al Consell Comarcal ni a l’Ajuntament en qüestió, els Ajuntaments 

que tenen projecte específic d’inversió es comprometen a transferir al Consell 

Comarcal la totalitat dels imports que aquest hagi hagut de reintegrar, en la 

proporció que correspongui a cada municipi segons els criteris fixats en el 

punt VIII de la part expositiva del Conveni de col·laboració relatiu al 

repartiment de costos derivats de l’execució del PST, subprojecte 

desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliènc ia 

– finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.  

t. Col·laborar amb el Consell Comarcal o amb qui aquesta corporació 

designi en la facilitació d’informació i documentació necessàries per a 

l’execució i justificació de les actuacions específiques.  

u. Realitzar totes les mesures d’informació i comunicació que sol·liciti el 

Consell Comarcal per tal de donar a conèixer el projecte específic del seu 

municipi, sempre reconeixent el suport dels Fons Next Generat ion en 

l’operació, en els termes i terminis indicats pel Consell Comarcal del Ripollès.  

v. Assumir el cost de la direcció facultativa, de la direcció de l’execució de 

les obres i de la coordinació en matèria de seguretat i salut, bé sigui a través 

de personal qualificat de l’Ajuntament o a través d’una contractació de serveis 

externa. L’Ajuntament també contractarà i assumirà el cost de l’assegurança 

de responsabilitat civil específica per la direcció facultativa de les obres.  

Així mateix, haurà d’assumir el cost de la contractació d’altres serveis 

especialitzats que siguin preceptius en l’execució del contracte, com el control 

i seguiment arqueològic. Aquest personal tècnic prestarà les funcions 

derivades del seu càrrec en relació al contracte d’obres que hagi formalitzat 

el Consell Comarcal, davant del qual haurà de respondre.  

w. L’Ajuntament es compromet al manteniment de l’ús i del destí dels 

béns previstos en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Ripollès  

pel període que sigui fixat per la Unió Europea, el Ministeri d’Indústria Comerç 

i Turisme, per la Generalitat de Catalunya i/o pel Consell Comarcal del 

Ripollès. Per donar compliment a l’article 132 del Reglament Europeu 

2018/1046, els béns objecte del PST no patiran cap modificació de la qual  

derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que 

afecti la naturalesa, els objectius o les condicions d’execució del projecte 

durant el període de 5 anys a comptar des de l’últim pagament dels fons 

europeus  Next Generation a l’Estat.  
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Tercera. Titularitat i conservació de les actuacions d’inversió que s’executin 

a cada municipi  

 

3.1. Els Ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, 

Setcases, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries posen a disposició del 

Consell Comarcal del Ripollès, lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys i béns 

necessaris per executar les actuacions d’inversió previstes en el seu municipi per un 

termini que comprengui: el temps necessari per executar les ac tuacions i fins al 

període de 5 anys a comptar des de l’últim pagament dels fons europeus  a l’Estat, 

que està previst per l’últim trimestre de 2026. Els terrenys objecte de les actuacions 

d’inversió són de titularitat dels municipis adherits al projecte i/o en tenen la seva 

disponibilitat.  

3.2. Els Ajuntaments de Camprodon, Gombrèn, Molló, Ogassa, Planoles, Ripoll, 

Setcases, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries i el Consell Comarcal 

s’obliguen al manteniment de l’ús i del destí dels béns prev ist en el Pla de 

Sostenibilitat Turística en Destinació del Ripollès pel període que sigui fixat per la 

Unió Europea, el Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme, per la Generalitat de 

Catalunya i/o pel Consell Comarcal del Ripollès. Com a mínim, els citats Ajuntaments 

i el Consell Comarcal es comprometen a que els béns afectats pel Pla de Sostenibilitat  

Turística en Destinació del Ripollès no patiran, cap modificació de la qual derivi un 

canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa, 

els objectius o les condicions d’execució del projecte durant el període de 5 anys a 

comptar des de l’últim pagament dels fons europeus  a l’Estat, que està previst per 

l’últim trimestre de 2026.  

Conseqüentment, es preveu que el Consell Comarcal del Ripollès serà titular de les 

obres d’inversió objecte d’aquest conveni fins a l’any 2031, termini fins el qual les 

actuacions poden ser objecte d’auditoria i fins el qual s’han de conservar els 

documents relacionats amb la subvenció. Aquest termini es pot veure ampliat, en 

cas que així sigui fixat per la Unió Europea, el Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme, 

i/o per la Generalitat de Catalunya.  

Un cop transcorregut el termini citat, el Consell Comarcal del Ripollès cedirà la 

titularitat de l’obra a l’Ajuntament, cessió que l’Ajuntament haurà de reflectir en el 

corresponent inventari municipal de béns.   

3.3. Un cop recepcionada l’obra, l’Ajuntament serà el responsable del manteniment 

i conservació de la mateixa, que inclou garantir el seu correcte estat, l’assumpció 

dels costos que se’n derivin, sol·licitar totes aquelles llicències i permisos que siguin 

necessaris pel seu funcionament, així com cobrir i indemnitzar els danys que puguin 

produir-se en l’obra per un deficient manteniment i conservació,  fins que el Consell 

Comarcal no li’n cedeixi la titularitat novament.   

 

Cinquena. Vigència dels restants acords del conveni 

 

Els restants acords del conveni mantenen la seva vigència en els termes allà 

recollits.” 
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Tercer. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Quart. Encomanar la publicació d’aquest Conveni i la seva addenda en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 

cooperació de la Generalitat, al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Intervenció, als efectes del seu coneixement.  

 

Sisè. Facultar l’Alcalde o persona en qui delegui per subscriure els convenis i 

tots aquells documents que es derivin d’aquest acord. 

 

Signat electrònicament, 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

7.0.- Aprovació del Pla Local de Joventut de Molló 2022-2025. 

 

 

Text: 

 

Vista la necessitat d’aquesta ajuntament, juntament amb l’equip de professionals de 

joventut que treballen des del Consell Comarcal del Ripollès i a les persones joves 

del municipi, de redactar el Pla Local de Joventut de Molló 2022-2025. 

 

Un Pla local de Joventut és una planificació estratègia de definició de les polítiques 

que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats 

existents i els recursos disponibles. Es una eina que permet  conèixer i definir, decidir 

i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de joventut. 

 

El Pla Local de Joventut de Molló 2022-2025 és un document que detalla les línies de 

treball del municipi en matèria de joventut impulsades des del propi Ajuntament i el 

Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès per als propers anys. Aquest 

document serà una eina important per a poder realitzar polítiques integrals de 

joventut de forma conscient. 

 

Per tant, l’objectiu del document és visualitzar la realitat de les persones joves del 

municipi, detectar-ne les necessitats, inquietuds i motivacions, i en funció d’aquest  

anàlisis, definir els objectius a treballar amb la possibilitat d’assolir-los fins a 2025. 

 

L’art. 7.2 de la Llei 33/2010 de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga als 

govern locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat , 

competència per actuar en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta 

de legislació aplicable. 
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L’article 13 de la Llei 33/20210, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut contempla 

com a actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut, entre 

d’altres, l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut, la detecció 

i estudi de les necessitats en matèria de joventut dins llurs àmbit territorial i les 

accions per afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, 

educativa i cultural. 

 

Vist el projecte de Pla Local de Joventut per al quadrienni 2022-2025 redactat pel 

Servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

 

Primer. Aprovar el Pla Local de Joventut de Molló per al quadrienni 2022-2025. 

 

Segon. Disposar que, la vigència del Pla Local de Joventut de Molló 2022-2025, serà 

des de l’endemà de la data de publicació de la seva aprovació i fins el 31 de desembre 

de 2025, ambdós inclosos. 

 

Tercer. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i 

efectes. 

 

Quart. Trametre el Pla Local de Joventut pels anys 2022-2025 a la Direcció General 

de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Josep Coma Guitart, Pedro Suñer Vilanova, Elena 

Llongarriu Guillamet, Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Carles Garriga Gardella, Albert Ibáñez González) 

 

 

8.0.- Assumptes urgents 

 

No n’hi ha. 

 

9.0.- Precs i preguntes 

 

No n’hi ha. 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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