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ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
NAVATA DELS SERVEIS TÈCNICS DE JOVENTUT PER A L’ANY 2022
Figueres, a la data de la signatura electrònica

REUNITS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(el “CCAE”), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de
Catalunya, i facultada per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la
corporació de data 31 de juliol de 2018; assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina
Pou i Molinet.

De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Jaume Homs i Campamar, alcalde de l’Ajuntament de Navata, amb NIF
P1711800A, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1.a 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 facultat per la
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signatura del present Conveni en virtut de l’acord de la junta de Govern Local de la corporació en
data 20 d'abril de 2022 assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Ramon Pujol Hamelink.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i

MANIFESTEN
Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Navata van subscriure, en data 10 de desembre de 2020,
un conveni de delegació de competències que estableix els termes de col·laboració per als serveis
tècnics de joventut.
El pacte 6.1 d’aquell conveni estableix que la vigència del present Conveni s’iniciarà el dia de la seva
signatura i tindrà una duració inicial de quatre (4) anys .
En el pacte 3 del conveni s’assenyala que l’Ajuntament «Aportarà la quantitat econòmica acordada a
l’addenda anual per sufragar les despeses que genera aquest servei, derivades del cost per cobrir les
despeses derivades de la consecució de l’objecte d’aquest conveni que, bàsicament, es concreten les
despeses derivades de la contractació i coordinació del tècnic.
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Per tot això, acorden signar una addenda amb els següents

PACTES
Primer.- Aquesta Addenda té per objecte fixar la quantificació exacta que aportarà l’Ajuntament de
Navata, per a l’any del 2022, per cobrir les despeses derivades de la consecució de l’objecte d’aquest
conveni que, bàsicament, es concreten en les despeses derivades de la contractació i coordinació del
tècnic de joventut del municipi.
Segon.- L'Ajuntament de Navata transferirà al Consell Comarcal la quantitat de 2.736,42 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària 337-46500 per tal d'assumir el cost que generi les despeses
esmentades en matèria de joventut en el municipi pel 2022, especificades en l’objecte del conveni.
Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de l’objecte
d’aquest conveni que, bàsicament, es concreten les despeses derivades de la contractació i
coordinació del tècnic.
Tercer.- La quantitat acordada en aquesta addenda no cobreix substitucions per baixes de personal.
En cas de necessitat de substitució per baixa del personal assignat, el cost de substitució anirà a
càrrec de l’ajuntament.
Quart.- Aquesta addenda serà vigent fins al 31 de desembre de 2022.
Cinquè.- La resta de clàusules del conveni de delegació de competències subscrit entre les parts, es
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mantenen vigents.

I en prova de conformitat amb el contingut de la present Addenda, les Parts el signen per duplicat i
a un sol efecte.

Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Sònia Martínez Juli
- DNI 40454986X
(TCAT)

Per part de l’Ajuntament de Navata,

Signat digitalment per
Sònia Martínez Juli - DNI
40454986X (TCAT)
Data: 2022.04.27 11:05:12
+02'00'

Sra. Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Sr. Jaume Homs i Campamar
Alcalde

Firmado digitalmente

Cristina Pou
por Cristina Pou Molinet
- DNI 40442053A (AUT)
Molinet - DNI
2022.04.27
40442053A (AUT) Fecha:
10:22:18 +02'00'

Sra. Cristina Pou i Molinet
Secretària

Sr. Ramon Pujol Hamelink
Secretari

