
ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER A L'IMPULS I LA GESTIÓ 
DE LES POLÍTIQUES JUVENILS AL MUNICIPI 
 
Figueres,    de          de 2019 
 
REUNITS 
L’Il�lustríssima Senyora Agnès Lladó Saus, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament 
de Figueres, amb NIF P1707200J, 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 facultada 
mitjançant acord de Ple de la corporació en data 15 de juny de 2019I de l'altra 
part, l’Il�lustríssim senyor Ferran Roquer i Padrosa, president del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, 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 facultat per la signatura del present 
conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 7 de juliol de 2011. 
L’Il�lustríssima Senyora Sònia Martínez i Juli, presidenta del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà, 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 facultat per la signatura del 
present conveni mitjançant acord de Ple de la corporació de data 11 de juliol de 
2019. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
 
MANIFESTEN 
L'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal van subscriure l’any 2013 un 
conveni marc que estableix els termes de col�laboració per a l'impuls i la gestió 
de les polítiques juvenils en el municipi, amb l'objectiu de consolidar una oficina 
municipal i comarcal de serveis a la joventut a la ciutat amb una cartera de 
serveis pròpia, que sigui una referència pel col�lectiu juvenil, afavorint el seu 
desenvolupament a través de la proximitat i generant dinàmiques de participació 
activa i de compromís social. 
El pacte cinquè d’aquell conveni estableix que es podrà prorrogar via addenda, 
essent mitjançant aquest acord que s’establiran les aportacions i els programes 
concrets que es volen portar a terme. 
Per a les successives pròrrogues, el conveni esmentat preveu que la dotació 
prevista al pacte quart del conveni ha de ser objecte d’actualització d’acord amb 
el que s’estableixi mitjançant addenda, on apareixin les noves prestacions i 
compromisos econòmics que ha d'assumir l'Ajuntament de Figueres. 
Per tot això, acorden signar una addenda amb els següents 
 
PACTES 
Primer.- L'Ajuntament de Figueres transferirà al Consell Comarcal la quantitat de 
50.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 19 204 92501 46500 per 
tal d'assumir el cost que generi l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils en el 
municipi per part d'aquest amb el desenvolupament dels programes acordat 
detallats en l’annex 1 d’aquesta addenda.  
Aquesta quantitat es transferirà en dues parts iguals, una primera a la signatura 
de l’addenda, i l’altra en finalitzar l’exercici i d’acord amb els serveis oferts pel 
Consell Comarcal des de l'Oficina Jove Figueres-Alt Empordà i les activitats 
acreditades d’acord amb el que estableix l’addenda. 



La liquidació total efectiva de la subvenció per part de l'Ajuntament de Figueres 
estarà condicionada a les activitats realitzades i al nivell de compliment dels 
objectius consignats en l’annex d’aquesta addenda. 
L'Ajuntament de Figueres podrà reduir la quantia assignada al Consell Comarcal 
en un import igual al no justificat en anualitats anteriors. 
Segon.- Els objectius específics que es volen assolir i els programes per 
aconseguir-ho, en relació a la col�laboració entre ambdues entitats per tal de 
portar a terme l'impuls i la gestió de les polítiques juvenils a Figueres, es fixen a 
l’annex 1 d’aquesta addenda. 
Tercer.- Aquesta addenda serà vigent fins al 31 de desembre de 2019. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda en la data que 
consta en l’encapçalament. 
 
 
 
Il�lma. Sra. Agnès Lladó Saus                         Il�lm. Sr. Sònia Martínez Juli 
Alcaldessa de l’Ajuntament                            Presidenta del Consell Comarcal 
de Figueres                                                    de l’Alt Empordà  
 

ANNEX 1 
 

PROGRAMES 
 
Programa1: Dinamització i Informació Municipal   

Objectius: 

• Consolidar un punt de referència en temes d'informació juvenil 
• Informar als joves de tots els temes d’interès 
• Dissenyar i desenvolupar una programació d'activitats juvenil 
• Dinamitzar la participació dels joves del municipi 
• Apropar i millorar la relació entre joves i ens municipal 
• Potenciar la participació activa  dels joves  i donar recolzament a les 

seves propostes 
 
Serveis/ accions: 
 

• Programació d'activitats anual. Inclou cursos, tallers, sortides, xerrades, 
exposicions, cinefòrums, etc. 

• Informació i orientació laboral 
• Assessorament en educació i formació 
• Informació i orientació en salut 
• Assessorament a entitats juvenils 
• Assessorament en l'àmbit del lleure 
• Gestió d'inscripcions a cursos i activitats 
• Ciberespai 
• Buc d’assaig 
• Cessió d'espais per reunions, estudi, activitats 
• Tramitació de carnets, ISIC, alberguista, etc. 
• Contacte i col�laboració amb l'Oficina Municipal d'Habitatge (sobretot per 

tenir una borsa jove de lloguer) 
 
Aportació econòmica: 



 
- Programació d'activitats:  14.479,04 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del dinamitzador/informador) 

 
 
 
Programa 2 : Participació Juvenil i Associacionisme   

Objectius: 

• Fomentar l'associacionisme en el municipi 
• Promoure l'autonomia i la participació activa dels joves 
• Fomentar l'organització d'accions per part de les entitats i dels diferents 

joves 
• Recolzar i consolidar el Consell Local de Joventut 
• Implicar als joves en tots aquells assumptes que relacionin joventut i 

municipi 
• Impulsar actuacions conjuntes entre entitats, joves i ens local 
• Assessorar les entitats juvenils 
• Donar suport econòmic a les entitats juvenils 

• Treballar el compromís dels joves amb la ciutat 
 
Serveis / accions: 
 

• Assessorament i suport als tràmits de les entitats 
• Programació d'activitats 
• Reunions trimestrals 
• Formacions diverses 
• Cessió de material 
• Portal d'entitats 
• Casal Jove 
• Suport al Festival Acústica 
• Trobada d’entitats juvenils 

 
Aportació econòmica: 
 
- Accions en participació i associacionisme: 5.500,00 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del dinamitzador/informador) 

 
 
 
Programa 3 : Formació i Ocupació   

Objectius: 

• Facilitar l'accés a la formació i l'ocupació 
• Potenciar la coordinació i el treball en xarxa dels distints professionals i 

agents implicats en la formació i l'ocupació a la ciutat 
• Impulsar la creació de nous estudis reglats i no reglats en el municipi 
• Oferir informació de qualitat als joves per tenir més arguments per poder 

escollir les sortides educatives i laborals 
• Oferir recursos per joves que no estudien ni treballen 
• Donar  oportunitats  a  joves  que  volen  i/o  necessiten  fer  les  seves 

pràctiques professionals 
• Apropar els joves a les empreses del municipi i de la comarca 



• Desenvolupar actuacions conjuntes amb els diferents centres educatius 
del municipi 

• Difondre i executar el programa de Garantia Juvenil 
 
Serveis: 
 

• Orientació formativa i laboral 
• Taula de formació i ocupació comarcal (relació amb IES i altres agents) 
• Projecte Okup'Alt 
• Projecte Joves per l'Ocupació en coordinació amb l’Àrea de Promoció 

Econòmica. 
• Pràctiques professionals 
• Suport als treballs de recerca 
• Suport al PQPI en coordinació amb l’Àrea de Promoció Econòmica. 
• Formacions diverses 

• Beques joventut excel�lent i servei d'autoempresa juvenil en coordinació 
amb l’Àrea de Promoció Econòmica i el servei d’Educació. 

• Col�laborar amb el Pla estratègic educatiu i formatiu de ciutat 
• Acollir a l’impulsor municipal de Garantia Juvenil 

 
Aportació econòmica: 
 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del dinamitzador/informador) 

 
 
 
Programa 4: Salut Juvenil   

Objectius: 

• Promoure estils de vida i comportaments saludables entre els i les joves 
del municipi 

• Educar  en  salut  i  treballar  per  la  reducció  de  riscos  dels  joves  del 
municipi 

• Desenvolupar  actuacions  conjuntes  i  coordinades  entre  els  diferents 
agents i professionals de la salut del territori 

• Oferir informació de qualitat als joves en matèria de salut 
• Conèixer la realitat juvenil en l'àmbit de la salut a nivell municipal 
• Formar i intercanviar coneixements i experiències entre els agents de 

salut 
 
Serveis: 
 

• Campanyes de prevenció i reducció de riscos 
• Col�laboració  amb  serveis  socials  i  amb  els  diferents  programes 

existents 
• Taula de Salut Juvenil (relació amb IES i altres agents) 
• Suport a noves iniciatives en salut 
• Estudis sobre consums en l'espai d'oci nocturn 

 
Aportació econòmica: 
 
- Accions en salut: 2.000,00 € 
- Recursos humans: 7.005,24 € (la part proporcional del dinamitzador/informado
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PRESSUPOST 
 
 
 
 

CONCEPTE 
 

DESPESA 

 
Dinamització i Informació Municipal 

 
 
 
 

14.479,04 € 
 

Programació d’activitats 
 

Recursos humans 
 

7.005,24 € 
 

Total Programa 1: 
 

21.484,28 € 

 
Participació Juvenil i Associacionisme 

 
 
 
 

5.500,00 € 
 

Accions en participació i associacionisme 

  

 
 

Recursos humans 
 

7.005,24 € 
 

Total Programa 2: 
 

12.505,24 € 

 
Formació i Ocupació 

 
 
 
 

7.005,24 € 
 

Recursos humans 
 

Total Programa 3: 
 

7.005,24 € 

 
Salut Juvenil 

 
 
 
 

2.000,00 € 
 

Accions en salut 
 

Recursos humans 
 

7.005,24 € 
 

Total Programa 4: 
 

9.005,24 € 

 
TOTAL 

 
50.000,00 € 
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