
 

 
       

 

ADDENDA AL 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 

 

Santa Coloma de Farners, a la data de la signatura electrònica 

 

REUNITS 

 

D’una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell 
Comarcal de la Selva i  en la seva qualitat de president, 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 i assistit pel/per la secretari/ària de la 
corporació. 
 
D’altra part, el senyor Jordi Pibernat i Casas, en qualitat d’alcalde 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 i assistit per la secretària Sra. Sandra Pinos Martínez. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest 
conveni i 

 

EXPOSEN 

  

I. Que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament van establir 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 que recull en 
el seu Annex 1 els itineraris i accions de promoció que són objecte del conveni. 

 

II. Que la clàusula tercera de l’esmentat conveni preveu que l’import a satisfer per 
part de l’Ajuntament d’Anglès al Consell Comarcal de la Selva “es revisarà 
anualment per tal de consignar possibles variacions dels paràmetres que 
serveixen per al seu càlcul”, paràmetres que s’estableixen en l’Annex 2 de 
l’esmentat conveni. 

 

III. Que el Consell Comarcal de la Selva, des del Servei de Creació i Gestió i 
Manteniment de rutes de BTT i Senderisme, ha revisat i actualitzat les dades de 
manteniment dels itineraris recollits en l’annex 1, fet que motiva una variació en 
els costos del conveni. 

 

IV. Que l’ajuntament d’Anglès té la voluntat d’incloure dos nous itineraris de 
senderisme (Ruta de les ermites i Ruta de Sant Pere Sestronques) al conveni, fet 
que motiva una variació en els costos del mateix. 



 
 

 

 

CLÀUSULES 

 
Primera.- Objecte i àmbit d’aplicació  
 
És objecte de la present Addenda al 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, és actualitzar les dades corresponents als itineraris 
inclosos al conveni i els corresponents costos. 
 
Segona.- Modificacions del servei  
 
La prestació del servei es regirà pels termes indicats al conveni, essent objecte del 
mateix els itineraris i les accions reflectides a l’ANNEX 1 que acompanya aquest 
document.  
 
Tercera.- Modificacions a la base de càlcul dels costos 
 
L’import a satisfer per part de l’Ajuntament d’Anglès al Consell Comarcal de la Selva 
es calcularà en base als paràmetres indicats al nou ANNEX 2 que acompanya aquest 
document.  
 
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts signen 
aquest document al lloc a dalt indicat.  
 
 

 
 
 
 
 
Salvador Balliu i Torroella 
President del Consell Comarcal de la Selva 

 
 
 
 
 
Jordi Pibernat i Casas 
Alcalde de l’Ajuntament d’Anglès 

 
 
 
 
 
 
El/la secretari/ària 
  

 
 
 
 
 
 
La secretària 
Sandra Pinos Martínez 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       

 
ANNEX 1. Itineraris i accions de promoció inclosos al present conveni 

 

 
Manteniment de la Xarxa dels 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) 

 

Manteniment del Centre BTT la Selva 

BTT 19 – Bonmatí 

BTT 23 – Sant Pere Sestronques 

BTT 24 – Sant Amanç 

 
Manteniment dels Senders Locals  

Ruta de les Ermites 

Ruta de Sant Pere Sestronques 

Promoció i difusió de la Xarxa dels Grans Camins de l’Aigua, dels Senders 
Locals a la Selva i del Centre BTT la Selva 

Material gràfic:  

 - publicació tipus Els Grans Camins de l’aigua a la Selva  

- publicació tipus Els Senders Locals a la Selva  

 - publicació tipus Les rutes BTT a la Selva 

 - publicació tipus BTT Catalunya homologada 

Promoció on-line: 

 - Fitxes promocionals www.laselvaturisme.com i  www.wikiloc.com. Descàrrega de 
fitxes i tracks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laselvaturisme.com/
http://www.wikiloc.com/


 

 

 

ANNEX 2. Cost econòmic 

 

Concepte 
Núm. 

unitats 

Preu 
unitari 

(€) 

Cost 
(€) 

Cost fix varis (integració SIG, sistema d’alertes, suport tècnic, 
eines, màquines, benzina, material fungible, vestuari, EPI,...) 

1 517,50 517,50 

Cost variable vehicle (assegurança, impostos, manteniment i 
amortització), segons total de blocs de manteniment. 

40 7,20 288,00 

Manteniment de la xarxa comarcal: BTT / Grans Camins 
de l’Aigua / Senders Locals 

   

Nombre de blocs de km GCA/BTT/SL (1 bloc = 5 km*) 7 72,45 507,15 

Nombre de blocs de senyals GCA/SL (1 bloc = 5 senyals*) 17 72,45 1231,65 

Nombre de blocs de senyals BTT (1 bloc = 10 senyals*) 11 72,45 796,95 

Nombre de blocs de suports BTT (1 bloc = 5 suports*) 3 72,45 217,35 

Nombre de blocs de plafons GCA/BTT/SL (1 bloc = 1 plafó) 2 72,45 144,90 

Nombre de blocs de punts d’acolliment BTT (1 bloc = 1 punt 
d’acolliment) 

0 72,45 0 

Intervencions especials de manteniment 0 0 0 

Material gràfic de promoció    

Material promocional Grans Camins de l’Aigua 1 172,50 172,50 

Material promocional Centre BTT la Selva 1 172,50 172,50 

Material promocional Senders locals/altres senders 1 172,50 172,50 

TOTAL 4.221€ 
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