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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I EL 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ PEL FINANÇAMENT DE LES DESPESES 

DERIVADES DE LA COORDINACIÓ COMERCIALITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL PROJECTE 

XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA  

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Il·lm. senyor Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la 

Garrotxa, actuant en nom i representació d'aquesta corporació i assistit per la secretària de la 

corporació, senyora Alícia Vila i Torrents. 

 

D’altra banda, l'Il·lm. senyor Ferran Roquer i Padrosa, President del Consell Comarcal de l'Alt 

Empordà, actuant en nom i representació d'aquesta corporació i assistit per la secretària de la 

corporació, senyora Francesca Falcó i Roig. 

 

Les parts actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i en l'àmbit de les seves 

respectives competències, es reconeixen mútuament capacitat jurídica i d'obrar per formalitzar el 

present document,  

 

EXPOSEN 

 

1. El maig del 2010 es va subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Garrotxa, el Consell Comarcal del Ripollès i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la creació 

del Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia. 

 

2.  El Consell Dinamitzador de la Xarxa de Senders Itinerànnia és un òrgan consultiu encarregat 

de vetllar pel bon funcionament, desenvolupament i continuïtat de la xarxa de senders Itinerànnia. 

Està format per: 

 Consell Comarcal de la Garrotxa 

 Consell Comarcal del Ripollès 

 Consell Comarcal de l'Alt Empordà   

 Turisme Garrotxa 

 Consorci Ripollès Desenvolupament 

 Associació Alt Empordà Turisme 

 

El Reglament de funcionament intern del Consell Dinamitzador forma part integrant del conveni. 

 

3. L'article 4 del Conveni disposa que les tasques de dinamització i promoció de la Xarxa de 

Senders Itinerànnia seran finançades segons les fórmules que acordi el Consell Dinamitzador. 
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4. El Consell Dinamitzador, en data 12 de gener de 2016, va acordar que el Consell Comarcal de 

la Garrotxa, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci Ripollès Desenvolupament 

efectuarien una aportació econòmica de dotze mil euros anuals (12.000 €/any) cadascun, per al 

finançament de les despeses derivades de la coordinació, comercialització i promoció del Projecte 

Xarxa de Senders Itinerànnia, el qual constitueix un producte turístic que té per objecte la 

promoció turística de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès 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, que és una infraestructura directament relacionada 

amb el turisme. 

 

El Consell Dinamitzador en aquesta mateixa data també va acordar que cada ens pagaria aquest 

import al Consell Comarcal de la Garrotxa, que és l'entitat a qui s'encomana la coordinació, 

comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia, bé sigui a través de mitjans 

personals i materials propis o de tercers. 

 

5. El Consell Dinamitzador, en data 10 de gener de 2017 ha acordat que el Consell Comarcal del 

Ripollès substituís al Consorci Ripollès Desenvolupament per tal d’assumir el finançament de les 

despeses derivades de la coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders 

Itinerànnia. 

 

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

 

PRIMERA.-  El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en compliment de l'acord adoptat pel Consell 

Dinamitzador Itinerànnia en data 10 de gener, encomana al Consell Comarcal de la Garrotxa 

l'impuls i execució de les tasques de coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa 

de Senders Itinerànnia. 

 

SEGONA.- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà aportarà l'import de 12.000 €/any (dotze mil 

euros anuals), al Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de les tasques de 

coordinació, comercialització i promoció del Projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. El primer 

pagament s’efectuarà en data de 31 de març i el segon en data de 30 de setembre. 

 

Els ens signants d'aquest conveni, amb aquesta aportació es fan càrrec dels costos anuals de la 

contractació de la coordinació, comercialització i promoció del projecte. Igualment es 

comprometen a assumir d’altres costos laborals associats a aquesta contractació. 

 

TERCERA. Amb caràcter previ al segon pagament, el Consell Comarcal de la Garrotxa haurà de 

certificar el destí de l'import abonat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant una memòria 
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justificativa de l’actuació realitzada i un certificat de la Intervenció.  

 

QUARTA.- El conveni tindrà una vigència de quatre anys a comptar a partir de l'endemà de la 

seva signatura llevat que es doni alguna de les causes d'extinció previstes. Transcorregut aquest 

període, el conveni es podrà renovar de forma expressa per un nou període de quatre anys. 

 

CINQUENA.- Qualsevol de les corporacions sotasignats podrà resoldre o desistir d'aquest conveni 

amb un avís previ de dos mesos a la data de la seva vigència.  

 

En el cas que qualsevol de les parts que subscriuen aquest conveni decideixi la resolució 

anticipada haurà de comunicar-ho per escrit a les altres parts, amb un mes d’antelació.  

 

I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat exemplar, en el lloc i la data 

esmentats en l’encapçalament. 

 

 

 

 

 

 

Joan Espona i Agustín     Ferran Roquer i Padrosa 

President del Consell      President del Consell 

Comarcal de la Garrotxa     Comarcal de l'Alt Empordà 

 

 

Assistits per, 

 

 

 

 

 

Alícia Vila i Torrents      Francisco Luis Muñoz Cameo 

Secretària Consell Comarcal     Secretari Consell Comarcal 

de la Garrotxa       de l’Alt Empordà 
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