
 

    

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TOSES, EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRIBUCIÓ 
AL FINANÇAMENT DELS COSTOS DE MANTENIMENT DE SENDERS ITINERÀNNIA DELS 
MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS 
 
Ripoll, en la data de l’última signatura 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lm/a senyor/a Joan Bernadas i Rosell, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Toses,  
actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de l’acord de Ple de 23 de 
març de 2021, assistit pel/per la secretari/secretària a la corporació, Sr./Sra. Laura Legares 
Cererols . 
 
D’altra, l'Il.lm. senyor Joaquim Colomer i Cullell, President del Consell Comarcal del Ripollès, 
actuant en nom i representació d'aquesta corporació, en virtut de l'acord adoptat pel Consell 
de Govern, en la seva sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2021, assistit per la secretària 
del Consell, Sra. Mireia Grau i Sadurní. 
 
D’altra, el senyor Josep Maria Farrés i Penela, president de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, actuant en nom i representació d’aquest ens, en virtut de l’acord adoptat per 
Resolució núm. 2021/44 en data 2 de març de 2021, assistit pel secretari de l’Agència, Sr. 
Gerard Soldevila i Freixa. 
 
Es reconeixen mútuament amb la capacitat legal necessària per l’atorgament del present 
conveni als esmentats efectes,  
 
EXPOSEN 
 
1. El projecte Itinerànnia, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà es basa en la 

creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i recuperar el patrimoni 
natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local. El projecte s’ha 
desenvolupat a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.  
 
La xarxa de senders Itinerànnia constitueix un producte turístic que té per objecte la 
promoció turística de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, l’impuls del 
turisme sostenible, responsable i de qualitat en aquests territoris i el desenvolupament, 
manteniment i millora de la Xarxa de Senders Itinerànnia, una infraestructura 
directament relacionada amb el desenvolupament turístic dels territoris, així com la 
realització d’accions de promoció turística i de difusió del patrimoni cultural i natural del 
Ripollès, amb l’objectiu d’incrementar el número de visitants de la comarca. 
 

2. Els municipis tenen la competència en la conservació, reparació i defensa dels camins 
municipals, en virtut de les competències atribuïdes pels articles 25.2.a) i d) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 66.3.d) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 

3. El Consell Comarcal del Ripollès és competent en matèria  de dinamització i promoció de 
la Xarxa de Senders Itinerànnia, en virtut de l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 



 

de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya i de l’article 70 de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya on 
concretament en el punt d) determina que els consells comarcals, sens perjudici de les 
competències establertes per la legislació de règim local, tenen atribucions promoció dels 
recursos turístics de la comarca. 

 
Per aquest motiu, en data 26 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el 
Consell Comarcal del Ripollès van formalitzar un conveni d’encomana de gestió relatiu a 
la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. 
 

4. El Consell Comarcal del Ripollès està integrat pel propi Consell i dos ens adscrits, el 
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès. Tal com s’estableix en els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, publicats en el BOP de Girona, número 245 de data 22 de desembre de 2015, el 
Consell Comarcal és membre de l’Agència. 
 
De conformitat amb l’article 2 dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament del 
Ripollès, publicats en el BOP de Girona, número 245 de data 22 de desembre de 2015, és 
objecte de l’Agència el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major 
cohesió i coordinació interoganitzativa, i augmentar la competitivitat i el 
desenvolupament global de la comarca del Ripollès. Entre els objectius principals de l’ens 
figura el foment del turisme. 
 

5. En data 16 d’abril de 2014, la Comissió executiva del Consorci Ripollès Desenvolupament 
(Agència de Desenvolupament del Ripollès), va aprovar el document “Manteniment de la 
xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització dels senders per prioritats i 
municipis, gestió del manteniment i finançament”. Aquests document categoritza els 
senders de la Xarxa Itinerànnia que transcorren per la comarca del Ripollès en tres nivells 
de prioritat: el nivell 1 (prioritari) era assumit pel Consell Comarcal, el nivell 2 (important) 
era assumit obligatòriament pels ajuntaments i el nivell 3 (secundari) era opcional pels 
ajuntaments. 
 
En total, es preveia el manteniment de 826,65 km de senders de la Xarxa Itinerànnia, 
amb un cost total de 50.093,53 euros IVA INCLÒS. 
 
La distribució dels km en prioritats i finançament era la següent: 
 
TAULA 1: PRIORITAT 1 I 2 (COST I KM) 
 

Municipi 
Cost prioritat 1 

(Iva inclòs) 
Km prioritat 

1 

Cost prioritat 
2 i 

senyalització 
(Iva inclòs) 

Km prioritat 
2 

Total 
(Iva inclòs) 

Total km 

Molló 898,64 € 16 1.027,51 € 15,67 1.926,15 € 31,67 

Camprodon 1.533,03 € 26,5 1.698,57 € 27,27 3.231,60 € 53,77 

Planoles 739,90 € 12,79 347,19 € 3,91 1.087,09 € 16,7 

Ripoll 1.901,53 € 32,87 2.024,27 € 32,9 3.925,80 € 65,77 

Gombrèn 1.095,68 € 18,94 1.107,92 € 17,06 2.203,60 € 36 



 

Campdevànol 752,05 € 13 816,94 € 12,03 1.568,99 € 25,03 

Campelles 607,43 € 10,5 634,71 € 8,88 1.242,14 € 19,38 

Les Llosses 2.018,97 € 34,9 2.106,42 € 34,32 4.125,39 € 69,22 

Llanars 312,97 € 5,41 398,68 € 4,8 711,65 € 10,21 

Ogassa 1.123,45 € 19,42 1.095,20 € 16,84 2.218,65 € 36,26 

Pardines 949,90 € 16,42 1.026,35 € 15,65 1.976,25 € 32,07 

Queralbs 1.979,05 € 34,21 1.769,73 € 28,5 3.748,78 € 62,71 

Ribes de 
Freser 

1.357,16 € 23,46 1.405,85 € 22,21 2.763,01 € 45,67 

St. Joan 
Abadesses 

1.099,15 € 19 1.146,10 € 17,72 2.245,25 € 36,72 

St. Pau 
Segúries 

295,61 € 5,11 121,00 € 0 416,61 € 5,11 

Setcases 875,85 € 15,14 910,08 € 13,64 1.785,93 € 28,78 

Toses 1.141,38 € 19,73 1.197,01 € 18,6 2.338,39 € 38,33 

Vallfogona  
Ripolles 

945,27 € 16,34 941,31 € 14,18 1.886,58 € 30,52 

Vilallonga de 
Ter 

1.243,78 € 21,5 1.264,70 € 19,77 2.508,48 € 41,27 

TOTAL 20.870,80 € 361,24 21.039,54 € 323,95 
41.910,34 
€ 

685,19 

 
 
TAULA 2. PRIORITAT 3 (COST I KM) 
 

Municipi 
Cost 

prioritat 3 
(IVA inclòs) 

Km 
prioritat 3 

Total 
(Iva inclòs) 

Molló 280,57 € 4,85 280,57 € 

Camprodon 982,01 € 16,975 982,01 € 

Planoles 304,87 € 5,27 304,87 € 

Ripoll 924,44 € 15,98 924,44 € 

Gombrèn 128,08 € 2,21 128,08 € 

Campdevànol 558,25 € 9,65 558,25 € 

Campelles 227,93 € 3,94 227,93 € 

Les Llosses 961,47 € 16,62 961,47 € 

Llanars 0 € 0 0,00 € 

Ogassa 818,58 € 14,15 818,58 € 

Pardines 238,34 € 4,12 238,34 € 

Queralbs 697,09 € 12,05 697,09 € 

Ribes de Freser 572,72 € 9,9 572,72 € 



 

St. Joan Abadesses 312,97 € 5,41 312,97 € 

St. Pau Segúries 38,18 € 0,66 38,18 € 

Setcases 0 € 0 0,00 € 

Toses 452,97 € 7,83 452,97 € 

Vallfogona  Ripolles 308,93 € 5,34 308,93 € 

Vilallonga de Ter 375,79 € 6,5 375,79 € 

TOTAL 
  

141,46 8.183,19 € 
8.183,19 € 

 
 

6. Els km a mantenir de la xarxa de senders d’Itinerànnia no han variat respecte del 
document aprovat el 2014. En concret, els 826,65 km de senders que cal mantenir són els 
següents: 

 
TAULA 3. TOTAL KM PRIORITAT 1, 2 I 3 

 

AJUNTAMENT KM 

CAMPDEVÀNOL 34,68 

CAMPELLES 23,32 

CAMPRODON  70,75 

GOMBRÈN 38,21 

LES LLOSSES 85,84 

LLANARS 10,21 

MOLLÓ 36,52 

OGASSA 50,41 

PARDINES 36,19 

PLANOLES 21,97 

QUERALBS 74,76 

RIEBS DE FRESER 55,57 

RIPOLL 81,75 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 42,13 

SANT PAU DE SEGÚRIES 5,77 

SETCASES 28,78 

TOSES 46,16 

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS 35,86 

VILALLONGA DE TER 47,77 

TOTAL 826,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 TAULA 4. KM PRIORITAT 1 I 2 
 

Municipi
Km prioritat 

1

Km prioritat 

2
Total

Molló 16 15,67 31,67

Camprodon 26,5 27,27 53,77

Planoles 12,79 3,91 16,70

Ripoll 32,87 32,9 65,77

Gombrèn 18,94 17,06 36,00

Campdevàno

l
13 12,03 25,03

Campelles 10,5 8,88 19,38

Les Llosses 34,9 34,32 69,22

Llanars 5,41 4,8 10,21

Ogassa 19,42 16,84 36,26

Pardines 16,42 15,65 32,07

Queralbs 34,21 28,5 62,71

Ribes de

Freser
23,46 22,21 45,67

St. Joan

Abadesses
19 17,72 36,72

St. Pau

Segúries
5,11 0 5,11

Setcases 15,14 13,64 28,78

Toses 19,73 18,6 38,33

Vallfogona  

Ripolles
16,34 14,18 30,52

Vilallonga de

Ter
21,5 19,77 41,27

TOTAL 685,19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TAULA 5. KM PRIORITAT 3 
 

Km prioritat 

3

4,85

16,975

5,27

2,21

9,65

3,94

16,62

0

14,15

4,12

12,05

9,9

5,41

0,66

0

7,83

5,34

6,5

Vallfogona  Ripolles

Vilallonga de Ter

TOTAL 141,46

St. Pau Segúries

Setcases

Toses

Queralbs

Ribes de Freser

St. Joan Abadesses

Llanars

Ogassa

Pardines

Campdevànol

Campelles

Les Llosses

Ripoll 15,98

Gombrèn

Municipi

Molló

Camprodon

Planoles

 
 

7. La Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya, de 20 de març de 2012, va crear l’impost 
sobre les estades en establiments turístics, també conegut com a taxa turística, amb 
l’objectiu d’obtenir recursos per a nodrir l’anomenat “Fons de foment del turisme”. 
Aquest fons es va crear per finançar polítiques de promoció, preservació i 
desenvolupament de les infraestructures turístiques. 
 
El 50% dels recursos d’aquest Fons es destinen a les administracions locals. 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya transfereix directament a cada ajuntament 
l’import econòmic resultant de la recaptació de l’impost en el seu àmbit territorial.   
 
El percentatge de Fons amb destí local el gestionen els respectius consells comarcals en 
substitució d’aquells ajuntaments en l’àmbit territorial dels quals la recaptació anual per 
exacció de l’impost no hagi superat el llindar dels 6.000 euros. L’Administració de la 
Generalitat de Catalunya pren com a referència per a la determinació d’aquest supòsit el 
resultat de la recaptació efectiva de l’impost en el municipi dins l’exercici pressupostari 
immediatament anterior.  

 
En conseqüència, amb la voluntat d’obligar-se, totes les parts CONVENEN: 
 



 

X 

 

PRIMER.- Objecte  
 
El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de [...] en el manteniment 
de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès i establir-ne el règim de finançament.   
 
SEGON.- Obligacions de l’Ajuntament 

 
a) L’Ajuntament de Toses es compromet a: 

 
            Consignar obligatòriament i anualment als seus pressupostos, durant els 

exercicis 2021, 2022 i 2023, els imports establerts en la TAULA 1: PRIORITAT 
1 I 2 (COST I KM) de l’expositiu cinquè. Conseqüentment, l’Ajuntament de Toses es 
compromet, mitjançant la signatura del present conveni, a consignar, anualment 
(exercicis 2021, 2022 i 2023), l’import de [...] euros. 
 
 
            Consignar obligatòriament i anualment als seus pressupostos, durant els 

exercicis 2021, 2022 i 2023, els imports establerts en la TAULA 1: PRIORITAT 
1 I 2 (COST I KM) i de la TAULA 2: PRIORITAT 3 (COST I KM) de l’expositiu cinquè. 
Conseqüentment, l’Ajuntament de Toses es compromet, mitjançant la signatura del 
present conveni, a consignar, anualment (exercicis 2021, 2022 i 2023), l’import de 
2.791,36 euros.  
 
Els ajuntaments que escullin la segona opció hauran de costejar la totalitat de 
l’import que acabi resultant de l‘execució de l’actuació de la prioritat 3. 
 

b) En el cas que l'Ajuntament de Toses percebi directament de l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya el 50%  de l’import recaptat en concepte d’impost sobre les 
estades en establiments turístics, l’Ajuntament ingressarà anualment al Consell 
Comarcal del Ripollès abans del 30 d’octubre de cada any, el 25% de l’import que 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya hagi acordat transferir per aquest 
concepte.  
 
En el cas que el Consell Comarcal del Ripollès percebi directament de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya el 50% de l’import recaptat en concepte d’impost 
sobre les estades en establiments turístics, el Consell Comarcal disposarà del 100% 
d’aquest import per finançar les actuacions descrites en l’acord Tercer apartat b) 
d’aquest conveni.  
 
Els imports recaptats durant el període que va del 4t trimestre de 2019 al 1r 
trimestre de 2020 i el període que va del 2n trimestre al 3r trimestre de 2020 seran 
els imports que s’hauran de transferir al Consell Comarcal per l’any 2021, i així 
respectivament fins l’any 2023.  
 

c) L’Ajuntament de Toses autoritza l’execució de les tasques de manteniment dels 
senders Itinerànnia del seu municipi per part de les empreses o entitats a qui 
contracti encarregui el Consell Comarcal del Ripollès. 
 

d) Obtenir tots els permisos, autoritzacions i/o llicències, tan de particulars com d’altres 
administracions, necessàries per executar el manteniment dels senders Itinerànnia 
que discorren pel seu municipi. 



 

 
 
TERCER.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès 
 

a) El Consell Comarcal del Ripollès s’encarregarà de contractar o encarregar el 
manteniment dels senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès. El manteniment, en 
qualsevol cas, inclourà: 
 
- L’arranjament anual (neteja i desbrossament) de la totalitat dels km de senders 

indicats en l’expositiu cinquè i sisè i determinats en la clàusula segona (Prioritat 1  
i 2 o Prioritat 1, 2 i 3).  

- Marcatge i/o repintar les marques grogues de senyalització horitzontal. 
- Reposició de la senyalització vertical de la xarxa Itinerànnia (pals i banderoles). 
- Verificació de la digitalització de la xarxa de senders (tracks) per a diferents 

navegadors i a facilitar-ne els arxius a Itinerànnia. 
- Comunicació a l’ajuntament del calendari previst d’actuació en els senders dins el 

seu terme municipal. 
 

b) El Consell Comarcal destinarà l’import obtingut a través de d’impost sobre les estades 
en establiments turístics (transferit directament a través de l’Administració de la  
Generalitat de Catalunya o a través dels ajuntaments de la comarca)1 a finançar: 
 

1) En primer lloc, el Consell Comarcal destinarà els imports obtinguts per 
finançar  les tasques de coordinació, comercialització i promoció del Projecte 
Xarxa de Senders Itinerànnia. El Consell Comarcal s’ha compromès a aportar 
per aquest concepte, a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’import de 
13.042,34 €/any -o l’import que s’aprovi anualment-, de conformitat amb el 
conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el 
Consell Comarcal del Ripollès relatiu a la coordinació, comercialització i 
promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia, formalitzat en data 26 
d’octubre de 2020.    
 

2) En segon lloc, l’import sobrant, es destinarà al manteniment dels senders 
inclosos en la prioritat 1 i 2 (taula 1 i 4 de l’expositiu cinquè i sisè) de la xarxa 
de senders Itinerànnia de la comarca del Ripollès. Aquest import es dividirà 
sobre el total del cost final de l’execució de la prioritat 1 i 2, i el percentatge 
que en resulti serà utilitzat per fer-ne el repartiment entre tots els municipis.  

 
En cas que un cop realitzat aquest repartiment en resultés un sobrant pel 
Consell Comarcal, aquest el destinaria a realitzar alguna actuació de turisme 
a nivell comarcal.  

 
En el cas que s’hagi escollit l’opció de consignar obligatòriament i anualment 
als seus pressupostos, durant els exercicis 2021, 2022 i 2023, els imports 
establerts en la TAULA 2: PRIORITAT 3 (COST I KM) de l’expositiu cinquè, 

                                                           
1 Cal tenir en compte que segons les dades reals de l’any 2019, l’import que hagués obtingut el Consell 
Comarcal en concepte d’impost en estades en establiments turístics, si els ajuntaments a qui la 
Generalitat de Catalunya va transferir directament aquest impost, haguessin aportat el 25% de 
l’import transferit  al Consell, hagués estat de 30.241,92 € euros.  Aquest import pot variar cada 
anualitat, si bé es tracta d’una xifra orientativa de l’import de recaptació. 



 

l’ajuntament haurà de costejar la totalitat de l’import que acabi resultant de 
l‘execució de l’actuació de la prioritat 3. 
 

c) Per a l’any 2021, el Consell Comarcal aportarà l’import de 13.000 €, consignat al 
pressupost en l’aplicació pressupostària 2021.22.459.21000 Projecte Itinerànnia. 
Aquest import finançarà les despeses vinculades a Itinerànnia, segons les prioritats 
establertes al punt precedent. 
 
En el cas que per als pressupostos dels anys 2022 i 2023 es prevegi una aplicació 
pressupostària per aquest concepte, servirà al mateix objectiu que la prevista per 
l’any 2021. 

 
d) En el cas que el finançament obtingut a través de l’impost en estades en establiments 

turístics (clàusula tercera.b) i, en el seu cas, l’import aportat directament pel Consell 
Comarcal (clàusula tercera.c) no resulti suficient per sufragar el cost del manteniment 
dels km assignats a cada municipi (expositiu cinquè i sisè), s’exigirà l’import 
corresponent a cada ajuntament, que anirà a càrrec de l’import total consignat al seu 
pressupost. El repartiment de l’import a finançar es produirà segons el criteri 
establert en el pacte 3.b.2 del present conveni.  

 
Un cop el Consell Comarcal hagi rebut i pagat les factures dels treballs realitzats, 
procedirà a fer la liquidació d’aquests quilòmetres que no s’hagin pogut finançar amb 
l’import de l’impost en estades turístiques ingressat i de l’aplicació pressupostària 
pròpia- si escau- del Consell Comarcal, i ho notificarà als Ajuntaments. Aquests 
hauran de transferir al Consell Comarcal els imports indicats en la liquidació en el 
termini de 30 dies des de que li sigui requerit.  
 

e) El Consell Comarcal, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, 
presentarà un informe anual de les tasques realitzades per municipi.  
 

f) El Consell Comarcal assumirà, així mateix, la direcció facultativa de les obres. 
 
 
QUART.- Seguiment del conveni 
 
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una comissió 
de seguiment formada per un representant del Consell Comarcal, un representant de 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i un representant de l’Ajuntament, que es reunirà 
amb la periodicitat que resulti necessària, a petició de qualsevol dels ens signants. 
 
CINQUÈ.- Durada 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència el dia 1 de gener de 2021 i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2023.  
 
SISÈ.- 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 si 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/ 
 
 
SETÈ.- Resolució i extinció del conveni 
 
Seran causes de resolució i extinció d’aquest conveni, les següents:  

o Els transcurs del seu període de vigència  

o L’acord unànime de les parts.  

o L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les 
parts.  

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

o Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment.  

o Per denúncia prèvia amb una antelació mínima de dos mesos abans de la 
finalització de la vigència del conveni.  

o Per qualsevol de les causes legalment establertes.  
 
VUITÈ.- Règim jurídic  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les seves pròpies clàusules i per la 
legislació comuna de règim local i sectorial corresponent, així com també per les normes 
generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en 
general.  
 
NOVÈ .- Qüestions Litigioses  
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa.  
 



 

 
I en prova de conformitat signen aquest conveni. 
 

Per l’Ajuntament de Toses 

 

 

Joan Bernadas i Rosell 

Alcalde 

 

 

Davant meu, 

 

 

Laura Legares Cererols 

Secretària 

Pel Consell Comarcal del Ripollès 

 

 

Joaquim Colomer i Cullell 

President 

 

 

Davant meu, 

 

 

Mireia Grau i Sadurní 

Secretària  

Per l’Agència de Desenvolupament  

del Ripollès 

 

 

Josep Maria Farrés i Penela 

President 

Davant meu, 

 

 

 

Gerard Soldevila i Freixa 

Secretari 
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