AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Silvi Rahola, 2 - 17488 Cadaqués (Alt Empordà)

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I L'AJUNTAMENT
DE CADAQUÉS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TÈCNIC DE
JOVENTUT COMPARTIT 2017

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 Cadaqués, amb NIF P1703500G, representat pel seu alcalde,
el senyor Josep Lloret Parellada, expressament facultat mitjançant acord de Ple de la
corporació en data 13 de juny de 2015, i assistit per la secretària, la senyora Encarnació
Mesquida Paltré.
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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària
per formalitzar el present Conveni.
MANIFESTEN
I.

Que els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el desenvolupament de

polítiques de joventut als municipis 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; la creació de serveis municipals específics adreçats a la població
juvenil, dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als municipis per tal
que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una
manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea Joventut del Consell Comarcal,
apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes
com sigui possible i anar definint línies d’actuació en matèria de Joventut d’àmbit
supramunicipal, sense que siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.
II.

Que l’Ajuntament de Cadaqués 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 contractació d’un/a tècnic/a amb dedicació exclusiva a Joventut,
compartit entre els municipis que participen en aquest projecte i que formen part de les
zones en què aquest s'organitza.
III.

Que el projecte es distribueix en les següents quatre zones:

Zona A: El Far d'Empordà, L'Armentera, Sant Miquel de Fluvià, Saus-Camallera-
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Llampaies, Ventalló i Vilafant.
Zona B: Cadaqués, Capmany, Espolla, El Port de la Selva, Garriguella i Sant Climent
Sescebes.
Zona C: Boadella i Les Escaules, Borrassà, Lladó, Navata, Portbou i Vila-Sacra.
Zona D: Agullana, Avinyonet de Puigventós, Cantallops, Llers, Pontós i Vilamalla.
En total quatre tècnics/ques de joventut compartits/des que queden integrats/des a la
plantilla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En virtut de tot l'exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni, que es regirà
pels següents
PACTES
Primer. Objecte
El present Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Cadaqués té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries
en relació amb el desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017.

Segon. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Les obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
1.

Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació del tècnic/a de joventut

compartit/da.
2.

Proporcionar la formació necessària a la persona que resulti contractada com a

tècnic/a de joventut compartit/da per tal que pugui resoldre la seva tasca als municipis
que signin aquest conveni amb la màxima eficàcia.
3.

Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada

(reunions de seguiment, etc.), amb el/la tècnic/a de joventut compartit/da i també
coordinar la resta de tècnics de joventut compartits de la comarca.
4.

Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny de

les accions adreçades a la població juvenil de cada un dels municipis que signa aquest
conveni.
5.

Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessàries en el disseny

del Pla Local de Joventut o bé en el disseny del Pla de Dinamització Juvenil, segons
correspongui, a cadascun dels municipis que signa aquests conveni.
6.

Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que

s’han de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins
els plantejaments o objectius del projecte de tècnics de joventut compartits i respecti
els acords apuntats en aquest conveni.
7.

Dissenyar serveis adreçats a la població juvenil en general que esdevinguin un
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recurs del qual puguin beneficiar-se els diferents municipis.
8.

Assumir els costos derivats de desplaçaments i/o dietes per convocatòries a

trobades o reunions de formació a les quals es cregui convenient que ha d’assistir el/la
tècnic/a de joventut compartit/da.
9.

Assumir els costos derivats de desplaçaments per anar als diferents municipis

que participen en el projecte i que corresponen a cadascun dels tècnics de joventut
compartits, així com els costos derivats del telèfon mòbil que emprarà el/la tècnic/a de
joventut compartit/da en el exercici de les seves funcions.
10.

Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels

ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament del Projecte Tècnic de
Joventut Compartit, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Tercer. Obligacions de l'Ajuntament de Cadaqués
Les obligacions de l'Ajuntament de Cadaqués seran les següents:
1.

Donar suport al tècnic/a en l’elaboració i execució del Pla Local de Joventut.

2.

Habilitar un espai equipat per tal que el/la tècnic/a de joventut pugui realitzar la

seva tasca.
3.

Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar

les tasques que se li encomanin.
4.

Desenvolupar el Pla Local de Joventut segons correspongui a cada municipi.

5.

Crear una partida i destinar una part del pressupost anual al Pla Local de

Joventut segons correspongui a cada municipi.
6.

Respectar els horaris i el calendari que el/la tècnic/a de joventut compartit haurà

de desenvolupar la seva tasca en altres municipis i/o al Consell Comarcal.
7.

No utilitzar el/la tècnic/a compartit/da per d’altres tasques que no s’entenen

com a competència de joventut.
8.

Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del personal

contractat.

Quart. Finançament
Els costos derivats del projecte es finançaran amb les aportacions econòmiques dels
ajuntaments participants i mitjançant l’ajut concedit des de la Direcció General de
Joventut i la Diputació de Girona, per aquest projecte, que gestionarà i rebrà
directament el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Els costos salarials del tècnic/a de joventut compartit (tècnic mig amb grup assimilat B)
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a jornada complerta per al període 2017, per a l'Ajuntament de Cadaqués es
quantifiquen en:
Opció Projecte Tècnic Jove: 2.000,00 € i que aniran a càrrec de la seva partida
pressupostària 337.489.06.
L’ajuntament finançarà, a través de la quantitat pactada, part dels costos salarials del
tècnic/a de joventut compartit/da per tal de desenvolupar el present projecte.
L'Ajuntament de Cadaqués es compromet a pagar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
la quantitat liquidada, que s'ingressarà a la partida pressupostària 60.46210, seguint les
condicions de pagament habituals, ja sigui amb l'acceptació del corresponent càrrec
bancari o la realització de transferència de pagament, amb l’advertència que, si
transcorregut el període de pagament voluntari no s’ha fet efectiu el pagament, es
deixarà de portar a terme el servei. La quantitat acordada és en concepte de cost del
personal contractat (sou, quota patronal i desplaçaments) i els càrrecs bancaris es faran
com a mínim el 50% de la quantitat compromesa per l’ajuntament en el termini màxim
de quinze dies, a comptar des de la signatura del present conveni i de la recepció de la
liquidació que s’enviarà al respecte i el 50% restant es carregarà, abans del 31 de
desembre de 2017.

Cinquè. Seguiment i control
Les tasques del tècnic de joventut compartit i de les quals es farà el corresponent i
control seran:
•

Elaborar el Pla Local de Joventut dels municipis que se li adjudiquin.

•

Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis

encomanats d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des
del Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
•

Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que

s’ofereixen des del Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a cadascun
dels municipis que se li encomanin.
•

Realitzar tasques d’informació juvenil.

•

Altres que tinguin relació amb el món juvenil.

El seguiment del present Conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants
serà exercit per l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que serà el
punt de contacte amb l'Ajuntament de Cadaqués i l'encarregat de resoldre els problemes
d'interpretació i compliment relacionats amb el present Conveni.

Sisè. Incompliment del Conveni
L'incompliment dels pactes del present Conveni per qualsevol de les parts signatàries
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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.

Setè. 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 de reunions pactades entre l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i els representants legals designats per l'Ajuntament de Cadaqués.
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.

Vuitè. 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.

Novè. 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.

Desè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni s'estendrà des de l'1 de gener de 2017 fins al 31 de
desembre de 2017. En qualsevol moment abans de la finalització del termini fixat, les
parts podran acordar pròrrogues anuals per un període de fins a 4 anys.
En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que
considerin oportunes.
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Onzè. 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.

Dotzè. 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.

Tretzè. 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.

Per part del Consell Comarcal

Per part de l'Ajuntament de Cadaqués

de l'Alt Empordà
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