31/10/2018 PRESIDENT/A

En virtut de tot l’exposat, es creu convenient que els Ajuntaments deleguin al Consell Comarcal la
realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans.
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PACTES
Primer. Subjectes
Els subjectes signants del present conveni de delegació de competències són els que signen el full
d’adhesió (annex II)
Segon. Objecte del conveni
2.1 Delegació del servei
L'Ajuntament que s’adhereix delega a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà la gestió del
servei de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans, que inclou:
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Organització d’activitats físiques per a la gent gran: consistents en gimnàstica de
manteniment adaptada a les persones grans.
Organització de tallers de memòria per estimular les capacitats de la memòria per a les
persones grans.

2.2 Acceptació de la delegació

SEGELL
ELECTRONIC
CCAE

105ff86a3f924ca49b994127c21cff9a001

El Consell Comarcal, els ajuntaments i les entitats de gent gran de la comarca tenen interès en dur a
terme l'activitat de tallers de memòria i l'organització de grups de gimnàstica amb l’objectiu de
promoure un envelliment saludable i exitós.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Aquesta acció també inclou l'organització d'activitats per a la gent gran: físiques, com la gimnàstica
de manteniment, i mentals, com els tallers de memòria; amb l’objectiu d’estimular les capacitats
que intervenen en la memòria i aprendre a utilitzar estratègies que en millorin el seu funcionament,
a més de fomentar la promoció de la salut i un envelliment satisfactori i actiu.

https://ssl.altemporda.cat/validador/

El Consell Comarcal té en funcionament el “Servei d’atenció i prevenció a la dependència”, un
servei d’atenció a domicili que s’adreça, en primer lloc, als malalts d’Alzheimer i altres demències i
també té cura dels familiars, que, a causa d’aquestes malalties, són incapaços d’afrontar la situació i
trobar sortides, donant-los suport per poder assumir millor la tasca de tenir cura d’aquests malalts.

Codi Segur de Validació

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Url de validació

CONVENI MARC DE DELEGACIÓ, PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
TALLERS DE MEMÒRIA I TALLERS DE GIMNÀSTICA PER A PERSONES GRANS
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I DIVERSOS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA.
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Cinquè. Intervenció de l'Ajuntament en la prestació del servei
L’Ajuntament podrà nomenar un responsable per a la supervisió del servei que tindrà contacte
directe amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la solució de les incidències que puguin
succeir en la prestació diària del mateix. En aquest cas, l’Ajuntament notificarà al Consell Comarcal
les dades de contacte d’aquest responsable.
Sisè. Finançament de la delegació – Determinació del preu del servei
Per tal de finançar les competències delegades, la quantia prevista a assumir per part dels
Ajuntaments té un cost anual i és la que figura a l’annex 1 del present conveni.
Setè. Facturació
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Es facturarà anualment d’acord amb els serveis realitzats i segons les condicions aprovades a
l'expedient d'aprovació de les contraprestacions econòmiques anual del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Vuitè. Obligacions de l'Ajuntament
- L’Ajuntament abonarà el cost dels tallers al Consell Comarcal, en funció del nombre de tallers que
es facin en el municipi.
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Les condicions particulars amb què es prestarà el servei són:
1. Els Ajuntaments sol·liciten el nombre de tallers de gimnàstica i/o de memòria que volen
realitzar dins el seu municipi i el Consell Comarcal presta el servei i liquida amb
l’Ajuntament el cost de les activitats sol·licitades.
2. El cost de cada taller és de 450€. El taller de memòria té una durada de 12 sessions d’una
hora setmanal i el taller de gimnàstica té una durada de 10 sessions d’una hora setmanal.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Quart. Condicions de la prestació del servei

https://ssl.altemporda.cat/validador/

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestionarà el servei de la forma que cregui més adient,
sempre respectant criteris d'eficiència i sostenibilitat, i de conformitat amb el previst a l'article 85 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.; l'article 249 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; i els articles 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Codi Segur de Validació

Tercer. Forma de gestió del servei

Url de validació

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà accepta aquesta delegació mitjançant majoria absoluta del
Ple i assumeix els compromisos per a gestionar el servei objecte d'aquest conveni, respecte del qual
l'Ajuntament en conserva la titularitat municipal.
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A l’acord d’adhesió caldrà acreditar que es compleixen tots els compromisos que es recullen al
pacte vuitè d’aquest conveni.
L’adhesió serà efectiva un cop acceptada 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.
L’adhesió a aquest conveni marc, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquest
pacte, és un requisit indispensable per a poder gaudir de l’organització d’activitats físiques i mentals
per a la gent gran per part del Consell Comarcal.
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Onzè. Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2018. Arribada aquesta dada, quedarà
extingit sense possibilitat de cap pròrroga..
Dotzè. Règim de modificació
En cas que el municipi estigui interessat en l’ampliació dels mitjans materials o personals utilitzats
per l’exercici de la competència, de la freqüència de la prestació del servei o la realització de
prestacions accessòries a la mateixa no contemplades expressament al conveni, el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà emetrà la corresponent memòria valorada que haurà de ser acceptada per
l’ajuntament per tenir efectes entre les parts.
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Tretzè. Causes d'extinció
La delegació de competències podrà declarar-se extingida amb anterioritat a la data de venciment
del present conveni pels següents motius:
- Mutu acord entre les parts
- Recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament
- Desistiment per part del Consell Comarcal
- Transcurs del termini de vigència del conveni
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Els Ajuntaments poden delegar la competència, per a la realització de les activitats de tallers de
memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans organitzada i realitzada pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, amb el full d’adhesió (annex II) que han de remetre signat al Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Desè. Procediment d’adhesió

https://ssl.altemporda.cat/validador/

-Organitzarar els tallers de memòria i de gimnàstica. Aquests tallers seran dinamitzats pels
professionals adscrits al “Servei d’Atenció i Prevenció a la Dependència” que té contractats el
Consell Comarcal.
-Donar resposta a les demandes dels municipis adherits al conveni marc.

Codi Segur de Validació

Novè. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
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-L’Ajuntament posarà a disposició el local i els recursos materials necessaris per tal de dur a terme
aquestes activitats.
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L'Ajuntament que s’adhereixi al conveni autoritza a l'ens gestor a realitzar un ús adequat i coherent
de la informació i les dades que obtingui de l'execució d'aquest conveni.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà queda facultat per l'Ajuntament a facilitar les dades que
resultin de la gestió d'aquest servei de realització de les activitats de tallers de memòria i tallers de
gimnàstica per a persones grans organitzada i realitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. a
altres entitats públiques i privades sempre que estiguin relacionades amb el sector de benestar
social.
Setzè. Publicacions i Registre
1. El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les parts que el
subscriuen, 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.
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2. Així mateix, i de conformitat amb l’article 110.3 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.
3. D'acord amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el present conveni també s'haurà de
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, tota la informació que faciliti o obtingui
l'ens gestor serà tractada amb caràcter confidencial i només podrà ser utilitzat per a la correcta
prestació del servei objecte d'aquest conveni.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Quinzè. Protecció de dades

https://ssl.altemporda.cat/validador/

A voluntat de qualsevol de les parts es podrà constituir una Comissió mixta de seguiment, integrada
per un regidor de l'Ajuntament que s’adhereixi al conveni, un conseller del Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i un tècnic de cada administració, a fi de vetllar per la correcta execució i
interpretació de les estipulacions d'aquest conveni.
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- Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants
- Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
- Impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni
- Reiterades deficiències en l'execució de les prestacions del servei
- Suspensió del servei per raons d'interès públic
- Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis
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Francisco Muñoz Cameo
Secretari
(Signat electrònicament pels presidents de les dues entitats i els respectius secretaris)
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Montserrat Mindan Cortada
Presidenta

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Figueres, (data)
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I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.

Codi Segur de Validació

Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa, corresponent a la jurisdicció contenciosa
administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
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Dissetè. Naturalesa

Tallers

Cost total

gimnàstica

gimnàstica

Ajuntament

primavera

tardor

primavera

tardor 2018

2018

2018

2018

Total tallers

105

Ajuntament

2

1

1

900€

2

1

1

900€

1

1

Ajuntament de Biure

2

1

Ajuntament de

1

d’Albanyà
Ajuntament
d’Avinyonet de
Puigventós
Ajuntament de

450€
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Bàscara
1

900€

1

450€

1

900€

Boadella i Escaules
Ajuntament de

2

1

Cabanes
Ajuntament de

2

1

1

900€
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Cadaqués
Ajuntament de

2

1

1

900€

3

2

1

1350€

Cantallops
Ajuntament de
Capmany
Ajuntament de

2

2

900€

1

900€

Castelló
Ajuntament de Colera

2

Ajuntament de

3

1

1

1

1

1350€

2

2

1

3150€

Darnius

Francisco Luis Muñoz Cameo
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Ajuntament d’el Far

7

2

Ajuntament d’Espolla

1

1

Ajuntament de Fortià

4

1

Ajuntament de

3

d’Empordà
450€
1

1

1

1800€

1

2

1

1800€

Garrigàs
Ajuntament de

8

4

4

3600€
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Tallers

memòria

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

Tallers

memòria
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Tallers

Ajunt.
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Total per
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ANNEX I : TALLERS SOL.LICITATS PELS AJUNTAMENTS 2018.

1

1

1800€

Ajuntament de Llançà

6

2

2

1

1

2700€

Ajuntament de Lladó

2

1

1

900€

Ajuntament de Llers

1

1

450€

Ajuntament de

3

1

1

2

1

1

Jonquera

1

1350€

Masarac
Ajuntament de Mollet

900€

de Peralada
Ajuntament de Navata

2

1

1

900€

Ajuntament d’Ordis

2

1

1

900€

Ajuntament de Palau

1

1

450€

1

900€
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de Santa Eulàlia
Ajuntament de Pau

2

1

Ajuntament de

4

2

Ajuntament de Pontós

1

1

450€

Ajuntament de Port

1

1

450€

2

1800€

Peralada

de la Selva
Ajuntament de Rabòs

1

1

450€

Ajuntament de Roses

2

2

900€

Ajuntament de Sant

2

1

1

900€

2

1

1

900€

Climent Sescebes
Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià
Ajuntament de Santa

2

1

1

1

1

900€

Llogaia d’Àlguema
Ajuntament de Sant

450€

Pere Pescador
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Ajuntament de La

1

1

450€

1

900€

Selva de Mar
Ajuntament de

2

1

Siurana d’Empordà
Ajuntament de
Terrades

2

1

1

900€
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1
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Vilamalla

1

1

Ajuntament de Vilaür

4

1

1

1

1

1800€
Total

105

30

43

21

11

47.250€

Ajuntament de Vila-

450€
1

900€
Ajuntament de

900€
Sacra
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Torroella de Fluvià
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Vilafant

1
1
Ajuntament de

900€
1
1
2
Ajuntament de
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-Que l'Ajuntament de ......................... acredita plena disponibilitat de la despesa a la que es
compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents (si s’escau), prevista a la partida
pressupostària ....................................., i disposa del pressupost mínim per a garantir l’aportació
acordada de ......... €,
-Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris per tal de dur a
terme les activitats.
Així mateix, s’ha acordat/resolt nomenar el Sr./la Sra............. (nom i càrrec o funció que exerceix),
amb DNI..............com a interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a...........(lloc i data)
Vist i plau

El secretari/ària

L’Alcalde/essa
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-Que el Ple de l’Ajuntament de................. en la sessió celebrada el .............................ha adoptat
l’acord de delegació de les competències, per la realització de les activitats de tallers de memòria i
tallers de gimnàstica per a persones grans, per a l’any 2018.

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:

CERTIFICA
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......................................., secretari/secretari-interventor o secretària/secretària-interventora de
l’Ajuntament de........................,

Codi Segur de Validació

ADHESIÓ AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES, PER LA
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TALLERS DE MEMÒRIA I TALLERS DE
GIMNÀSTICA PER A PERSONES GRANS, PER A L’ANY 2018.

Url de validació

ANNEX II

