
Pròrroga del conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l’Ajuntament de Pontós per al desenvolupament del Projecte Tècnic
de Joventut Compartit 2019

I. PARTS QUE INTERVENEN

D'una part,

La 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 facultada per la signatura de la
present pròrroga del conveni mitjançant acord Ple de la corporació de data 11 de juliol de 2019; i assistit pel
secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz Cameo.

De l'altra,

La  Il·lustríssima  Senyora  Barbara  Van  Hoestenberghe,  alcaldessa de  l’Ajuntament  de  Pontós,  amb NIF
P1714500D, 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 2019; i assistida pel secretari de la Corporació, al senyor Adrià Colls i
Gusó.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el
present Conveni de col·laboració.

II. EXPOSEN

En data 23 de maig de 2017, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar  el conveni entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i els Ajuntaments d’Agullana, Avinyonet de Puigventós, Boadella i
Les Escaules, Borrassà, Cadaqués, Cantallops, Capmany, El Far d’Empordà, El  Port de la Selva, Espolla,
Garriguella,  L’Armentera,  Lladó,  Llers,  Navata,  Pontós,  Portbou,  Sant Climent  Sescebes,  Sant  Miquel  de
Fluvià, Saus-Camallera-Llampaïes, Ventalló, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra, que té per objecte establir els
termes de mútua col·laboració per a l’execució del Projecte Tècnic de Joventut Compartit durant l'any 2017.

Aquest Projecte Tècnic de Joventut Compartit té els següents objectius:

• Els de potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut als municipis

• La creació o impuls de serveis municipals específics adreçats a la població jove

• La creació de polítiques específiques adreçades al col·lectiu juvenil dels municipis a través de la
implementació de projectes, programes i accions específiques

• L'anàlisi  i  la  transformació  de  les  accions  ja  existents  en  matèria  de  joventut  per  tal  de  que
esdevinguin veritables polítiques adreçades als joves

• Apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells.

• Formar part  de la xarxa de tècnics de joventut que desplega el  Consell  Comarcal  al  territori.  I
potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una forma òptima els serveis i programes que s’ofereixen
des de l’Àrea Joventut del Consell Comarcal.



Els 24 ajuntaments participants i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà comparteixen aquests objectius i
consideren que la millor manera per aconseguir-los és per mitjà de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre les entitats pel desenvolupament del servei del projecte tècnic de joventut al municipi.

Els convenis signats entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els 24 ajuntaments que formen part del
Projecte Tècnic de Joventut Compartit preveuen la possibilitat de prorrogar-lo anualment per un període de
fins a 4 anys.

Tots els municipis, indicats anteriorment, no han manifestat la seva renúncia a formar part del Projecte
Tècnic de Joventut Compartit 2019 que regula els convenis signats l'any 2017 entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els ajuntaments abans esmentats.

III. ACORDEN

Prorrogar per un any el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Pontós per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit per a l'any 2019

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

Figueres, a la data de la signatura electrònica

Per part del Consell Comarcal 
de l'Alt Empordà

Per part de l'Ajuntament de Pontós

Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Barbara Van Hoestenberghe 
Alcaldessa

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari

Jordi Turon Serra
Secretari

(Signat electrònicament pels presidents de les dues entitats i els respectius secretaris)
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