Conveni d’encàrrec de gestió del Programa per a la millora social del Pla de
barris del nucli antic de l’Escala entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l’Ajuntament de l’Escala
PARTS
D'una banda, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb NIF P6700008C, representat pel seu
president, el senyor Ferran Roquer i Padrosa, expressament facultat mitjançant acord de Ple de la
corporació en data 15 de juliol de 2015 i assistit pel secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz
Cameo.
De l'altra, l’Ajuntament de l’Escala, amb NIF P-1706800-H, representat pel seu alcalde-president,
el senyor Víctor Puga López, expressament facultat mitjançant acord de Ple de la corporació en data
13 de juny de 2017 i assistit pel secretari, el senyor Agustí García Andres.
Actuen en l'exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part pel
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya i, per l'altra part, per la Llei 7/1985, de 7 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i el 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 (en cas que l'altra part signant sigui un
ajuntament).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni.
MANIFESTEN
I. D’acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la
l’esmentada Llei, pel qual es crea i es dota el Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes
d’atenció especial com a instrument financer de la Generalitat de Catalunya per al finançament de
projectes d’intervenció integrals en les àrees que per llurs característiques requereixen una atenció
especial de l’Administració, d’acord amb els criteris fixats per la Llei.
II. Que en data 22 de juny de 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el finançament del Pla
d’intervenció integral del nucli antic de l’Escala (Pla de Barris de l’Escala).
III. Que el Pla de Barris de l’Escala conté un programa específic per a la millora social, urbanística i
econòmica del nucli antic del municipi que es concreta en les següents actuacions recollides en el
projecte aprovat:
• Actuació 10. Incorporació dels paràmetres d'equitat de gènere en les actuacions.
• Actuació 11. Foment del veïnatge social i suport a les persones en situació de risc.
• Actuació 12. Viure i conviure al Nucli Antic.
IV. Que l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà compta amb l'Equip Tècnic
d'Inclusió Social que ofereix suport directe als ajuntaments de la comarca en el disseny, seguiment,
implementació i avaluació de programes i projectes d’inclusió social, i que aquest equip té
competència tècnica suficient per poder desplegar les actuacions previstes al programa per a la
millora social del Nucli Antic previst al Pla de Barris de L'Escala.

V. Que l'Equip Tècnic d'Inclusió Social és l'encarregat de la coordinació, execució i avaluació del
Pla per a la Inclusió i la Cohesió social de l’Alt Empordà, document estratègic que estableix les
prioritats i les accions a promoure a la comarca per millorar les condicions de vida de les persones
que hi resideixen i reforçar la cohesió social. Que aquest mateix equip també coordina, executa i
avalua les accions del Pla per a la Igualtat de Gènere així com les del Pla de Ciutadania i
Immigració de la comarca, essent per tant expert en introduir la equitat de gènere i la mediació
comunitària en les accions d'inclusió social a la comarca.
VI. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del Sector públic, preveu
que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competències dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret
públic de la mateixa Administració o d’una altra.
VII. Que és voluntat de l’Ajuntament de L’Escala i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà establir
els mecanismes de col·laboració per a desenvolupar el Programa per a la millora social, urbanística
i econòmica del nucli antic del municipi.
En virtut de tot l'exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni, que es regirà pels següents.
PACTES
Primer. Objecte
El present Conveni té per objecte regular l’encàrrec, per part de l’Ajuntament de l’Escala al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, de la gestió, la coordinació i la implementació del Programa per a la
millora social, urbanística i econòmica del nucli antic del municipi del Pla de Barris de l’Escala.
Les actuacions que es realitzaran amb motiu de l’encàrrec de gestió previst en el present Conveni
seran les següents:
•

Desenvolupament de les accions previstes en el Programa per a la millora social, urbanística
i econòmica del nucli antic de l’Escala, d’acord amb el projecte annex.

Segon. Contingut de l’encàrrec
Per aconseguir els objectius d’aquest conveni, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà es compromet
a fer-se càrrec de la contractació de 2 tècnics mitjans A2 a jornada completa, i del conjunt de serveis
necessaris per a la implementació de les accions incloses en el Programa per a la millora social,
urbanística i econòmica del nucli antic de l’Escala, previst al projecte annex.
L’execució de l’encàrrec s’iniciarà en data 1 de setembre de 2017 i finalitzarà el 31 de desembre de
2018. La justificació de la realització de l’activitat encarregada, tant documental com econòmica es
lliurarà com a màxim dos mesos després de la finalització de l’encàrrec.
Tercer. Finançament
L’Ajuntament de l’Escala finançarà el desenvolupament de les actuacions regulades en aquest
conveni i previstes en el projecte annex, per un import de 40.000,00 €, a càrrec de la partida
pressupostària 30.331.22706.03, del pressupost corresponent a l’exercici 2017, i per un import de
116.400,00 €, a càrrec del pressupost corresponent a l’exercici 2018.

El finançament de l’Ajuntament de l’Escala es destinarà íntegrament al Programa de millora social,
urbanística i econòmica del nucli antic, en concepte de contractació de 2 tècnics mitjans A2 a
jornada completa, del conjunt de serveis necessaris per a la implementació de les accions incloses
en el projecte, i dels costos de gestió del Programa.
L’Ajuntament de l’Escala realitzarà els pagaments del finançament establert en aquest article
d’acord amb el següent calendari:
•
•
•

Abans del 31 de desembre de 2017: 40.000,00 €
Abans del 30 de juny de 2018:
69.840,00 €
Abans del 31 de desembre de 2018: 46.560,00 €

Quart. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Les obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
•
•
•

•
•
•
•

Liderar el disseny i desenvolupament de les diferents accions plantejades en el marc del
Programa per a la millora social, urbanística i econòmica del nucli antic de l’Escala,
assumint-ne la coordinació general i l'execució mitjançant l’Equip Tècnic d’Inclusió.
Definir i implementar una estratègia de comunicació global que permeti donar a conèixer el
desenvolupament de l’esmentat programa.
Coordinar i planificar i executar les accions previstes amb l’equip de treball del Pla de
Barris del nucli antic de l’Escala, l’Àrea de serveis socials de l’Escala i la resta d’àrees
municipals, agents clau, entitats i mitjans de comunicació locals per al desenvolupament de
les accions previstes al Programa de millora social, urbanística i econòmica del nucli antic.
Proporcionar a les persones professionals contractades l’equipament informàtic necessari
per a desenvolupar les seves tasques.
Facilitar a l’Ajuntament de l’Escala la documentació, necessària per a la justificació de la
realització de l’activitat encarregada, davant la Generalitat de Catalunya.
Fer-se càrrec de la contractació de 2 tècnics mitjans A2 a jornada completa experts en
desenvolupament i mediació comunitària, que seran els responsables de coordinar i executar
les accions previstes a l’esmentat programa.
Fer-se càrrec de la contractació del conjunt de despeses generades per la implementació del
Programa per a la millora social, urbanística i econòmica del nucli antic de l’Escala.

Cinquè. Obligacions de l’Ajuntament de l’Escala
Les obligacions de l’Ajuntament de l’Escala seran les següents:
• Facilitar un espai d'oficina per a l'equip que portarà a terme el programa de millora social ,
urban´sitica i econòmica del Nucli Antic (Alfolí de la Sal)
• Coordinar-se amb l’Equip Tècnic d’Inclusió per al desenvolupament de les accions previstes
al Programa de millora social, urbanística i econòmica del nucli antic.
• Pagar les actuacions regulades en aquest conveni i previstes en el projecte annex en els
terminis establerts en el pacte tercer d’aquest conveni.
Sisè. Seguiment i control
El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants serà exercit
per l’Equip Tècnic d’Inclusió del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que es coordinarà amb
l’Àrea de serveis socials de l’Ajuntament de l’Escala i serà l'encarregat de resoldre els problemes
d'interpretació i compliment relacionats amb el present Conveni.

Setè. Incompliment del Conveni
L'incompliment dels pactes del present Conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
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.
La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
Vuitè. 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 del mecanisme
previst al pacte sisè.
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.
Novè. 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 bé, en forma d’addenda de modificació de
l’actual.
Desè. Extinció
El present Conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
- Transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat pròrroga.
- Acord unànime de les parts.
- Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de les parts signants.
- Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Onzè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni s'estendrà des de la seva aprovació fins al 28 de febrer de 2019. En
qualsevol moment abans de la finalització del termini fixat, les parts podran acordar pròrrogues
anuals per un període de fins a 1 any.
En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que considerin
oportunes.

Dotzè. Imatge i comunicació
Les parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui escrit, gràfic,
audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en aquest conveni, així
com els logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns.
Tretzè. 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.
Catorzè. Publicacions i Registre
L’acord i la còpia del Conveni s’han de trametre a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, d'acord amb l'article 309.1 del ROAS.
Les obligacions de publicitat establertes a l'article 14.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.
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