
CONVENI MARC REFERENT A LES APORTACIONS ECONÒMIQUES ESTABLERTES
A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT
ON ES TROBEN  INCLOSOS ELS AJUNTAMENTS MENORS DE 20.000 HABITANTS,
QUE  HAN  SOL·LICITAT  FINANÇAMENT  EN  POLÍTIQUES  DE  JOVENTUT
RECOLLIDES AL CONTACTE PROGRAMA 2016-2019 EN ASSUMPTES DE SERVEIS
SOCIALS,  ALTRES  PROGRAMES  DE  BENESTAR  SOCIAL  I  POLÍTIQUES
D’IGUALTAT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Primer. Que  la  Llei  12/2007,  d’11  d’octubre,  de  serveis  socials  estableix  un  nou  marc  de
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
els  ens  locals  per  tal  de permetre  una prestació i  gestió  dels  serveis socials  i  altres  programes
relatius  al  benestar  social,  que  respongui  a  criteris  de  corresponsabilitat,  transparència,  equitat
territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones joves i que a més, es mantingui en un
escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.

Segon. Que  el  contracte  programa promou la  coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat entre el
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  els  ens  locals,  quant  a  la  prestació  i  el
finançament  dels  serveis  que  s'inclouen  en  aquest  conveni,  i  establir  els  eixos  estratègics,  els
objectius  generals,  les  actuacions,  els  mecanismes  d'avaluació  i  el  finançament  que  permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. Així mateix, contempla la segregació
d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 habitants i que accedeixen a la prestació de serveis de
forma directa, mancomunada o consorciada.

Tercer. Que és voluntat de la Direcció General de Joventut articular les polítiques de joventut i les
relacions i col·laboracions, amb els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, a través
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a les anualitats 2017,
2018 i 2019.

Quart.  Que l’obligació d’implementar les polítiques de joventut al territori, i també de prestar-lo,
correspon als ens locals en llur territori i a la Generalitat de Catalunya en els termes que estableix la
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Cinquè. Que en data 27 de setembre de 2016 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va signar el
Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social
i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies. 
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Sisè. Que en data 30 d'octubre de 2017 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va signar addenda al
Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social
i  polítiques  d’igualtat  del  Departament  de  Treball,  Afers  socials  i  Famílies.  Aquest  Contracte
Programa, inclou les fitxes dels plans locals de joventut dels ajuntaments d'Agullana, Avinyonet de
Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cantallops, Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló
d'Empúries, El Far d'Empordà,  El Port de la Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera,
L'Escala,  La Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses,
Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies,
Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra, per un import total de 76.658,75 €, i
de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en aquesta
matèria.

Setè.  Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en el marc de l’Àrea de Joventut, disposa del
Servei comarcal de Joventut que té per finalitat treballar les polítiques de joventut al territori, les
delegacions de competències en instal·lacions juvenils, l’Oficina Jove de l'Alt Empordà, el projecte
de tècnics compartits de joventut i el pla d’actuació comarcal en matèria de joventut. 

En conseqüència,  d’acord amb els  antecedents  exposats,  acorden formalitzar  aquest  conveni  de
col·laboració amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments d'Agullana, Avinyonet de Puigventós,
Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cantallops, Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries,
El Far d'Empordà,  El Port de la Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera, L'Escala,  La
Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant Climent
Sescebes,  Sant  Miquel  de  Fluvià,  Sant  Pere  Pescador,  Saus,  Camallera  i  Llampaies,  Ventalló,
Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra acorden desenvolupar programes d'actuacions
juvenils en els seus municipis amb l'objectiu de treballar el desenvolupament i implementació de les
polítiques de joventut.

Segona. Finançament

Per tal d’afavorir la implementació del Contracte Programa 2016-2019 als ajuntaments beneficiaris
del mateix, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà traspassarà a aquests el desglossament en euros i
per l'anualitat 2017 detallat de la següent forma: 

AJUNTAMENT PRESSUPOSTAT 2017 ATORGAT 2017

Agullana 1.800,00€ 1.400,00€

L'Armentera 8.700.00€ 1937,50€

Avinyonet de Puigventós 2.100,00€ 1.400,00€

Borrassà 1.500,00€ 1.200,00€
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AJUNTAMENT PRESSUPOSTAT 2017 ATORGAT 2017

Cadaqués 11.200,00€ 2.480,00€

Capmany 2.100,00€ 1.562,50€

Castelló d'Empúries 64.092,81€ 12.150,00€

L'Escala 44.106,00€ 5.490,00€

El Far d'Empordà 1.400,00€ 1.000,00€

Garriguella 2.450,00€ 1.750,00€

La Jonquera 45.369,83€ 2.575,50€

Lladó 5.150,00€ 1.750,00€

Llers 2.000,00€ 1.400,00€

Navata 12.450,00€ 2.225,00€

Peralada 8.800,00€ 2.225,00€

El Port de la Selva 6.500,00€ 1.750,00€

Portbou 6,000,00€ 1.750,00€

Roses 13.477,52€ 5.584,50€

Sant Climent Sescebes 3.700,00€ 1.850,00€

Sant Miquel de Fluvià 10.200,00€ 1540,63€

Sant Pere Pescador 15.209,99€ 3.730,00€

Saus, Camallera i Llampaies 4.200,00€ 1.562,50€

Ventalló 2.500,00€ 1.168,75€

Vilafant 21.000,00€ 5.180,00€

Vilajuïga 3.606,50€ 1.094,38€

Vilamalla 8.400,00€ 1.662,50€

Vila-sacra 1.675,00€ 1.500,00€

Boadella i Les Escaules 1.200,00€ 1.080,00€

Cantallops 1.500,00€ 1.180,00€

Espolla 1.495,00€ 1.100,00€

Pontós 1.800,00€ 1.100,00€

Viladamat 8.100,00€ 1.780.00€

Cistella 11.345,70€ 500,00€

Garrigàs 7.206,00€ 500,00€

Palau-saverdera 3805,40€ 500,00€

Els imports, per a les anualitats 2018 i 2019, vindran determinats en les corresponents addendes del
Contracte programa.
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Tercera.  Obligacions del Consell Comarcal

- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà assumirà mitjançant l’aportació anual inclosa a la Fitxa 43
de Plans locals de joventut i Pla comarcal de joventut, on es troben inclosos els ajuntaments menors
de 20.000 habitants que han sol·licitat finançament a polítiques de joventut recollides al Contacte
Programa  2016-2019  en  assumptes  de  serveis  socials,  altres  programes  de  benestar  social  i
polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i que puja la quantitat de
76.658,75 € per a la implementació de la totalitat de les accions dels plans locals de joventut.
- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà una vegada signada l'adhesió a aquest conveni marc per
part de cada ajuntament, ingressarà l'import de l'ajut que li correspongui, una vegada percebudes les
quantitats  econòmiques  que  detallen l'Addenda  al  contracte  programa  2016-2019  per  a  la
coordinació,  la  cooperació  i  la  col·laboració  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  socials  i
Famílies i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

- El Consell Comarcal de l'Alt Empordà realitzarà les corresponents justificacions al Departament
de Treball, Afers socials i Famílies en els següents períodes estipulats:

Corresponents a l'anualitat 2017:

• Justificació econòmica 31 de gener de 2018.

• Justificació avaluativa a 31 de març de 2018.

Corresponents a l'anualitat 2018:

• Justificació econòmica a 31 de gener de 2019.

• Justificació avaluativa a 31 de març de 2019.

Corresponents a l'anualitat 2019:

• Justificació econòmica a 31 de gener de 2020.

• Justificació avaluativa a 31 de març de 2020.

Quarta. Obligacions dels ajuntaments

- Els Ajuntaments signants desenvoluparan, per la seva part, els programes que hagin establert a fi
d'afavorir la implementació del Pla local de joventut o amb l'objectiu de dinamitzar les polítiques de
joventut als  municipis.

- Els municipis menors de 3.000 habitants sense Pla local de joventut a tenir vigent en el moment de
la signatura d'adhesió a aquest conveni del corresponent projecte d'actuacions juvenils.

- Els municipis a partir de 500 habitants i menors de 20.000 habitants amb Pla local de joventut, a
tenir  vigent  en  el  moment  de  la  signatura  d'adhesió  a  aquest  conveni  del  corresponent  Pla
d'Actuació Anual en matèria de Joventut.

- Haver presentat, en el moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni, la sol·licitud de la fitxa
43 del Contracte Programa 2017.
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-  Justificar  l’aportació  econòmica  pressupostada  en  el  seu  pla  local  de  joventut  o  en  els  seus
projectes d'actuacions juvenils (segons clàusula segona d'aquest conveni) en els terminis indicats en
el paràgraf següent.

-  Omplir  l'annex  2  corresponent  a  la  relació  de  despeses  de  personal  imputades,  si  és  el  cas,
relacionades conforme a l'import pressupostat.

- Omplir l'annex 3 corresponent a la relació de despeses de les activitats, si és el cas, relacionades
conforme a l'import pressupostat. 
- Els períodes estipulats per a les corresponents justificacions al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
són:

Corresponents a l'anualitat 2017:

• Justificació econòmica abans del 12 de gener de 2018.

• Justificació avaluativa abans del 9 de març de 2018.

Corresponents a l'anualitat 2018:

• Justificació econòmica abans del 11 de gener de  2019.

• Justificació avaluativa abans del 8 de març de 2019.

Corresponents a l'anualitat 2019:

• Justificació econòmica abans del 10 de gener  de 2020.

• Justificació avaluativa abans del 13 de març de 2020.

Cinquena. Procediment d’adhesió

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà convidarà a adherir-se a aquest conveni marc als ajuntaments
d'Agullana,  Avinyonet  de  Puigventós,  Boadella  i  Les  Escaules,  Borrassà,  Cantallops,  Cistella,
Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà,  El Port de la Selva, Espolla, Garrigàs,
Garriguella, L'Armentera, L'Escala,  La Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada, Pontós, Palau-
saverdera,  Portbou,  Roses,  Sant  Climent  Sescebes,  Sant Miquel  de Fluvià,  Sant  Pere Pescador,
Saus, Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra .

Així  mateix,  per  garantir  el  principi  de publicitat  i  lliure  concurrència,  publicarà en el  Butlletí
Oficial de la Província un anunci de l’aprovació del conveni marc obrint el termini de presentació
de sol·licituds d’adhesió.

L’adhesió al conveni marc ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i notificada al
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, d'acord amb el model de l'annex 1. A l’acord d’adhesió caldrà
acreditar que es compleixen tots els compromisos que es recullen en el present conveni marc.

L’adhesió serà efectiva un cop constatada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que només s’hi
pot oposar si contravé les determinacions del present conveni marc o és incompatible amb aquestes.
Si,  a  judici  del  Consell  Comarcal,  les  peculiaritats  d’alguna  adhesió  ho  aconsellen,  es  pot
formalitzar un conveni singular.
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El Consell Comarcal de l'Alt Empordà restarà obert a les noves adhesions que els ens locals de la
comarca trametin al llarg de la vigència del conveni marc.

L’adhesió,  formalitzada  d’acord  amb  el  procediment  establert  en  aquest  pacte,  és  un  requisit
indispensable per a poder gaudir de les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans
locals  de joventut  i  pla  comarcal  de joventut  on es  troben  inclosos els  ajuntaments  menors  de
20.000 habitants que han sol·licitat  finançament en polítiques de joventut recollides al  contacte
programa  2016-2019  en  assumptes  de  serveis  socials,  altres  programes  de  benestar  social  i
polítiques d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies.

Sisena. Vigència del Conveni

La vigència del present Conveni és des del 2017 al 2019, data de finalització del vigent Contracte
Programa, del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

Setena. Seguiment i control

El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants serà exercit
per l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que serà el punt de contacte amb els
Ajuntaments i l'encarregat de resoldre els problemes d'interpretació i compliment relacionats amb el
present Conveni.

La  prestació  d’aquests  serveis  implica  la  necessària  col·laboració  del  personal  propi  dels
ajuntaments adherits. A aquest efecte, s’haurà de constituir una comissió de coordinació i seguiment
integrada per un representant de cada corporació.

Vuitena. Règim d'acords i solució de controvèrsies

Les parts signants convenen resoldre de manera amistosa els possibles conflictes o les possibles
divergències que poguessin sorgir durant la vigència del present Conveni, per mitjà de la comissió
de coordinació i seguiment, previst al pacte quart.

No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de Girona de
l'ordre contenciós-administratiu seran els competents per a dirimir qualsevol qüestió que pogués
sorgir entre les parts signants sobre la interpretació i/o el compliment dels pactes continguts en el
present Conveni, sotmetent-se aquestes a la seva jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol
altre fur que els pogués correspondre.

Novena. Règim de modificació

El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les parts signants
per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions
hauran de constar per escrit, en forma de nou conveni o en forma d’addenda de modificació de
l’actual. Aquestes modificacions seran decidides de comú acord per la Comissió de seguiment i
s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans corporatius competents.
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Desena. Incompliment i resolució del Conveni

Els convenis s’extingiran pel compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni o per
incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució les següents: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime dels signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants.

L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a
l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015. 

d) Per  decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
f) Les reiterades deficiències en l'execució de les prestacions de serveis.
g) La suspensió del servei per raons d'interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis. 

La  resolució  del  Conveni  i  qualsevol  litigi  o  controvèrsia  que  se  susciti  requereix  que  la  part
interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part.
Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi ha hagut resposta, es notificarà a l'altra part la
concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La desestimació expressa o
presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió de seguiment fixarà la forma de finalitzar les
actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà un termini improrrogable per a la seva
consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics
adquirits, d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic. 

Onzena. Responsabilitat enfront tercers

La  responsabilitat  que  es  pugui  generar  enfront  de  tercers,  a  conseqüència  de  les  actuacions
derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor material de les actuacions.

Dotzena. Publicacions i Registre

El  conveni  s'ha  de  publicar  de  manera  integre  en  el  Portal  de  Transparència  de  les  parts  que
subscriuen el  conveni,  tal  com estableix l'article 8 de la  Llei  19/2014,  del 29 de desembre,  de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, i de conformitat amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei  26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni es
publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona. 

C/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 -Fax 972 50 56 81 – E-mail:consell@altemporda.org – 17600 FIGUERES



D'acord  amb  el  mateix  article  103  de  la  Llei   26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.

Figueres,  28 de Novembre de 2017

Ferran Roquer i Padrosa
President

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari
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