Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
A/A: jnavarro@selva.cat
La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 25 d’octubre
de 2016, i a reserva del text que en resulti de l’aprovació de l’acta corresponent, va
adoptar el següent acord:
«
Tema: Conveni: MANTENIMENT I PROMOCIÓ D'ITINERARIS DE SENDERISME,
CICLOTURISME I BTT (CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA)
Antecedents de fets:
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament
d'Anglès per al manteniment i promoció d'itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT
presentat per Consell Comarcal de la Selva, que literalment diu:
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS PER AL MANTENIMENT I PROMOCIÓ D’ITINERARIS DE
SENDERISME, CICLOTURISME I BTT
REUNITS
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la
Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal. De
l’altra part, la Sra. Àstrid Desset i Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, en virtut
de les facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Ambdues parts
es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat legal
necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
I. Que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Anglès, tenen la voluntat de
promoure el desenvolupament econòmic i social de la comarca i del municipi fomentant
les activitats vinculades a la valorització dels recursos del territori d’una manera
sostenible i respectuosa amb aquest patrimoni.
II. Que existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen equipaments i activitats
d’oci, turístiques i esportives a l’aire lliure, com són ara el senderisme, el cicloturisme i el
BTT. Aquest fet constitueix una oportunitat per la creació de productes turístics de
qualitat, dinamitzadors del territori, no estacionals, complementaris a d’altres ofertes i
respectuosos amb el patrimoni local.
III. Que la Comarca de la Selva i el municipi d’Anglès disposen d’itineraris aptes per a la
pràctica del senderisme, cicloturisme i/o BTT i tenen la voluntat d’impulsar aquestes
activitats al territori.
IV. Que l’èxit d’aquesta oferta d’activitats requereix d’una correcta gestió, manteniment
dels itineraris i senyalització, i d’una adequada promoció
En conseqüència, les parts signants acorden atorgar el present Conveni de Col·laboració
subjecte a les següents
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CLÀUSULES
Primera.- Objecte i àmbit d’aplicació del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre ambdues
entitats per a la gestió de les rutes de senderisme, cicloturisme i/o BTT del municipi
d’Anglès que consten a l’ANNEX 1 d’aquest conveni.
Segona.- Tasques a desenvolupar
La gestió de les rutes de senderisme, cicloturisme i/o BTT inclou els aspectes següents:
a) Supervisió, manteniment i conservació de la senyalització direccional i de
seguiment dels itineraris: suports, fites, banderoles direccionals, plaques de
seguiment, vinils dels plafons informatius i marques de pintura
b) Promoció turística dels itineraris: edició i actualització de material gràfic
c) Integració i actualització dels itineraris al Sistema d’Informació Geogràfica i a la
Base de Dades d’itineraris: cartografia d’itineraris i senyals, descripció de les
característiques tècniques dels traçats, ubicació i contingut dels senyals
d) Tramitació d’ajuts, homologacions o d’altres tràmits administratius vinculats al
manteniment i la promoció dels itineraris
Tercera.- Compromisos per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament d’Anglès farà una aportació dinerària anual per import de 3.353,40 euros
d’acord amb el barem i tarifes que consten als ANNEXOS 2 i 3 d’aquest conveni, i que
serà ingressada al Consell Comarcal de la Selva per transferència bancària, en el número
de compte facilitat pel mateix Consell. Així mateix, aquest import es revisarà anualment
per tal de consignar possibles variacions dels paràmetres que serveixen per al seu càlcul.
L’Ajuntament d’Anglès designarà un/a representant com a interlocutor amb el Consell
Comarcal en relació a les actuacions previstes al present conveni, i ho comunicarà al
Consell Comarcal de la Selva.
L’Ajuntament d’Anglès es compromet a comunicar al Consell Comarcal de la Selva
qualsevol incidència observada en la senyalització o qualsevol modificació en el traçat o
la senyalització dels itineraris recollits en aquest conveni, així com aquelles dades que
puguin ser necessàries per al correcte desenvolupament de les tasques que motiven el
present conveni.
És responsabilitat de l’Ajuntament d’Anglès verificar la titularitat dels camins dels itineraris
recollits en aquest conveni i notificar i establir els acords corresponents amb els titulars
per a poder realitzar-hi la pràctica del senderisme, cicloturisme i/o BTT i les actuacions de
manteniment.
Quarta.- Compromisos per part del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva s’encarregarà del manteniment, conservació i/o reposició
de la senyalització direccional i de seguiment pròpia dels itineraris que són objecte del
present conveni. Amb aquesta finalitat es realitzarà un mínim de dues revisions anuals
completes als itineraris, a més de les actuacions urgents necessàries per al manteniment
de la correcta senyalització dels itineraris. Les despeses derivades d’aquest manteniment
aniran a càrrec del Consell Comarcal de la Selva, condicionades per la disponibilitat
econòmica de la partida procedent dels convenis de manteniment i promoció d’itineraris
de senderisme, cicloturisme i BTT.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà accions de promoció a través de l’edició i
actualització de material gràfic de promoció de la xarxa comarcal de BTT i de la xarxa
dels Grans Camins de l’Aigua.
El Consell Comarcal de la Selva incorporarà al seu Sistema d’Informació Geogràfica i
Bases de Dades d’itineraris la informació referent als itineraris que són objecte del
present conveni: cartografia digital dels itineraris i dels senyals, característiques tècniques
de cada tram (tipus de ferm, tipus de via, usuaris, dificultat), contingut dels senyals (tipus
de suport, tipus de senyal, coordenades UTM, contingut textual, capçaleres, etc. Així
mateix, mantindrà i actualitzarà el sistema de recepció i visualització d’incidències
relacionades amb les actuacions de manteniment.
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El Consell Comarcal de la Selva s’encarregarà de la tramitació i manteniment de les
homologacions dels senders (homologació de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya) i rutes BTT (homologació BTT Catalunya).
El Consell Comarcal de la Selva redactarà un informe anual de les actuacions portades a
terme en el marc del present conveni, que serà tramès a l’Ajuntament d’Anglès.
El Consell Comarcal de la Selva crearà una comissió de seguiment presidida pel
president del Consell Comarcal de la Selva o persona en qui delega i integrada per un
representant de cada ajuntament que s’ha acollit al conveni de col·laboració per al
manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. La comissió es
reunirà un cop l’any per fer el seguiment i planificació de les accions relacionades amb el
present conveni.
El Consell Comarcal de la Selva accepta l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Anglès i
es compromet a destinar-la en la seva totalitat a les actuacions que són objecte del
present conveni.
Cinquena.- Vigència i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017 amb una vigència d’un any i es
prorrogarà automàticament cada any tret que alguna de les parts vulgui rescindir-lo. Si
alguna de les parts vol rescindir aquest conveni, ho haurà de comunicar per escrit en un
termini de preavís no inferior a dos mesos abans de la seva rescissió.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:
a) Per incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
d) Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin les clàusules del
present conveni.
Sisena.- Règim jurídic
El present conveni i tots els convenis que subscriguin ambdues parts en
desenvolupament d’aquest, tenen caràcter de conveni de col·laboració entre entitats de
caràcter local i no se sotmetran a la normativa de contractes administratius, sinó que els
serà d’aplicació les normes de règim jurídic de les administracions públiques i en concret
les de règim local en matèria de col·laboració institucional.»
Vistos els annexos del conveni, que literalment diuen:
«ANNEX 1. Itineraris i accions de promoció inclosos al present conveni
Els itineraris i les accions de promoció que es troben subjectes a aquest conveni són els
enumerats a continuació
Manteniment de la xarxa comarcal: BTT + Grans Camins de l’Aigua
Sender Camí dels Avellaners al seu pas pel municipi
Sender Via Verda al seu pas pel municipi (senyalització Grans Camins de l’Aigua)
BTT 19 – Bonmatí
BTT 23 – Sant Pere Sestronques
BTT 24 – Sant Amanç
Promoció i difusió de la xarxa comarcal: BTT + Grans Camins de l’Aigua
Material gràfic Grans Camins de l’Aigua:
- Publicació tipus Grans Camins de l’Aigua a la Selva
Material gràfic Centre BTT:
- Publicació tipus Rutes BTT a la Selva
- Publicació tipus BTT Catalunya homologada
Manteniment de la xarxa local: itineraris locals
Manteniment d’espais
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ANNEX 2. Cost econòmic
Núm.
unitats

Preu
unitari (€)

Cost (€)

1

517,15

517,5

Nombre de blocs de 5 km

5

72,45

362,25

Nombre de blocs de 5 senyals

25

72,45

1811,25

Nombre de panells GCA

1

72,45

72,45

Nombre de panells punts sortida BTT

1

72,45

72,45

1

207

207

1

310,5

310,5

TOTAL

3.353,40 €

Concepte
Manteniment de la xarxa
Grans Camins de l’Aigua

comarcal:

BTT

Cost fix (integració SIG, sistema d’alertes,
suport tècnic)

+

Nombre de punts d’acolliment BTT
Material gràfic de promoció
(publicació bianual)
Material gràfic Grans Camins de l’Aigua:
- publicació tipus Grans Camins de l’Aigua a
la Selva
Material gràfic Centre BTT:
- publicació tipus Rutes BTT a la Selva
- publicació tipus BTT Catalunya homologada
Manteniment de la xarxa local: itineraris
locals
Nombre de blocs de 5 km
Nombre de blocs de 5 senyals
Nombre de panells informatius
Manteniment d’espais

ANNEX 3. Tarifes per l’any 2017
Concepte

Cost anual
unitari

Cost fix (integració SIG, sistema d’alertes, suport

517,15

tècnic)
Blocs de 5 km

72,45

Blocs de 5 senyals

72,45

Panells GCA

72,45

Panells punts sortida BTT

72,45
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Punts d’acolliment BTT

72,45

Material gràfic Grans Camins de l’Aigua

207

Material gràfic Centre BTT

310,5

Manteniment d’espais

*

* Es realitza una valoració econòmica particular per cada espai o projecte»
Normativa aplicable:
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 29 de juny de 2015, es
sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el següent
acord:
Per tot això, PROPOSO:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l'Ajuntament d'Anglès regulador del manteniment i promoció d'itineraris de senderisme,
cicloturisme i BTT.
Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.
Tercer.- Aprovar la despesa per import de 3.353,40 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 454 21001 del pressupost vigent per vinculació jurídica.
Quart.- Acceptar les tarifes professionals per al 2017.
Cinquè.- Notificar-ho al Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal
d'intervenció.
»
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar:
Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
administratiu en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació, tal com estableix l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat
Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,d’acord els articles 8.1, 25.1 i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
La secretària,
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Sandra Pinos Martinez
Anglès, 27 d'octubre de 2016
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

