
Conveni  regulador  de  la  subvenció  concedida  a  l'Associació  per  a  la  Formació
Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2018

I. PARTS QUE INTERVENEN

D'una part,

El senyor Ferran Roquer Padrosa, president 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 15 de juliol  de 2015;  i assistit  pel  secretari,  el  senyor Francisco Luis
Muñoz Cameo.

De  l'altra,  la  senyora  Sandra  Beatriz  Gard  Buscarons,  amb  DNI  46.653.767  S  en
representació de l’Associació per a la Formació Professional  de l'Alt  Empordà,  amb NIF
G17393950  i domicili fiscal a l'Avinguda Maria Àngels Anglada número 11 de Figueres i en
qualitat de  coordinadora general i educativa de l’Escola segons acord de la Junta Directiva
Extraordinària del 16 de setembre de 2015.

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

II. ANTECEDENTS I  MOTIVACIÓ

L'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà és una associació sense ànim
de lucre, inscrita en el registre d’associacions amb el núm. 2399, l’objectiu principal de la
qual és la gestió de l'Escola d'Hostaleria Alt Empordà ubicada a l'Avinguda de M. Àngels
Anglada número 11 de Figueres.

L’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà es un centre únic a la comarca de l’Alt Empordà, en la
seva especialitat, i amb una llarga trajectòria.

L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és un centre formatiu multi disciplinar, acull múltiples
possibilitats formatives dins de l'àmbit  de la hostaleria i pastisseria actual: des de cursos
bàsics  per  a  particulars  fins  a  formació  reglada  de  llarga  durada,  passant  per  cursos
d'especialització per a professionals, màsters, etc.

L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà té com a principals objectius la formació d'alumnes
interessats  en  el  ram  de  l'hostaleria  i  en  la  formació  i  millora  de  la  capacitació  dels
professionals  en  actiu.  D'aquesta  manera  els  empresaris  poden  cobrir  la  mancança  de
personal professional d'aquest sector a la comarca de l'Alt Empordà. Per una altra banda
permet la introducció d'innovacions i altres aprenentatges als professionals en actiu.

També actua com a punt de trobada d'institucions, associacions, col·lectius i particulars. I és
un centre impulsador de la cultura, el territori i la gastronomia de l'Alt Empordà.



L'Escola d'Hostaleria treballa per a la promoció de la comarca de l'Alt Empordà des de la
vessant de la gastronomia i la cultura, fomenta l’ocupació i millora l’experiència laboral dels
professionals  del  sector,  millorant  d'aquesta  manera  la  competitivitat  de  les  empreses
d'hostaleria de la comarca i aportant valor  afegit  i  un impacte positiu a l'economia de la
comarca.

Està gestionada per una junta formada per membres d'administracions i d'entitats privades
que li dóna una representativitat molt gran, concretament hi participa la Cambra de Comerç
de Girona, el  Consell  Comarcal de l’Alt  Empordà, l’Ajuntament  de Figueres,  la Fundació
Privada Miquel, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de Pastissers i el Gremi
de Flequers de les Comarques Gironines i la DO Empordà.

El centre organitza activitats relacionades amb l’hostaleria,  destinades a fomentar l’ofici  i
professionalitzar el sector, com:

Restaurant  d’aplicació  obert  al  públic  cada dia,  oferint  productes del  territori  i  de
temporada.

Trimestralment es realitzen Seminaris sectorials d’hostaleria i restauració destinats
als  hotelers  i  restauradors.  Aquest  seminaris  tractaran  sobre  nous  sistemes  de
cuinar,  noves  eines  de  restauració  i  presentació  de  productes  innovadors,  entre
altres.

Mensualment, actes de promoció de productes del territori. Concretament: Garnatxa i
les seves varietats,  Brunyol  de l'Empordà,  Poma de Girona i  les seves varietats,
Sidra de l'Empordà, Formatges , Mel, Melmelades i confitures, Botifarra dolça, Poma
de relleno  i  Pa  de Tramuntana,  Oli  DOP Empordà,  Ceba  de figueres  i  vins  DO
Empordà

Entrevistes a empresaris per a copsar les necessitats de contractació del sector i
realització d’una borsa de treball.

Semestralment,  xerrades  sectorials  de  restauració  i  hostaleria  entre  empreses  i
treballadors per a la creació de xarxes i establir col·laboracions.

Tallers  temàtics  oberts  al  públic  per  a  promocionar  la  cultura  de  l’alimentació
saludable.

Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors sota demanda dels
empresaris del sector. Exemples: Diploma d’especialització dual en cuina i serveis de
restauració;  Tècnics  en  cuina  i  gastronomia;  Tècnics  en  servei  de  restauració;
Operacions bàsiques de servei  d'àpats (càtering);  Operacions bàsiques  de cuina;
Auxiliar de cuina; Operacions bàsiques de restaurant i bar; Fleca i Brioixeria

Gestió de la pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i  noticies
referents a la formació i ocupació juvenil.

Punt de trobada entre empresaris i  productors del territori.  Segons demanda dels
empresaris i productors.

Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració.



Els beneficiaris de les activitats realitzades per l'Associació per a la Formació Professional a
l'Alt Empordà són 3.000 persones a l'any. El perfil dels beneficiaris és molt variat, la majoria
són  professionals  en actiu  del  sector  i  persones que volen  treballar-hi.  Els  beneficiaris
resideixen a la comarca de l'Alt Empordà.

El sector de l'hostaleria és un dels puntals de l'economia de la comarca i té com a punt de
referència  a  l'Escola  d'Hostaleria.  L'empresariat  de  la  comarca  manifesta  clarament  la
necessitat  de  comptar  amb  aquest  punt  de  referència,  tant  per  comptar  amb  personal
qualificat i professional, com per ser referent en la promoció dels productes de la comarca i
establir vincles de col·laboració i cooperació que aportin valor afegit a l'economia comarcal.

Que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, dins de l’àmbit de les seves competències, està
interessat  en  col·laborar  amb  entitats  que  promoguin  i  desenvolupin  activitats  d'utilitat
pública que tinguin com a finalitat la millora de la formació de professionals  en l'àmbit de
l'hostaleria.

Que el  Ple  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà,  en  sessió  ordinària  de  data  26  de
setembre de 2017 acorda l'aprovació  del  Pressupost  general  de la  Corporació  per  l’any
2018, així com les Bases d'execució del mateix; que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la
província  de  Girona  núm  231,  de  data  4  de  novembre  de  2017;  i  que  té  prevista
nominativament la partida. 65.4331.48000 , amb títol “subvenció Escola d'Hosteleria”.

Que de comú acord, ambdues parts convenen la subscripció del present conveni com a
instrument canalitzador de la subvenció prevista a l'antecedent anterior, la qual es regirà
amb subjecció als següents 

PACTES

Primer. Subjectes

Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest conveni i
ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de col·laboració. 

Segon. Competència

La  competència  de  l'Associació  per  a  la  Formació  Professional  de  l'Alt  Empordà  en  la
signatura del present Conveni es fonamenta en l'article 6 dels Estatuts de l'Associació per a
la formació professional de l'Alt Empordà 

La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en l'article 28.1.lletra b
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.

Tercer. Objecte de la subvenció

L'objecte del present Conveni és la regulació de la subvenció de 15.000,00 € concedida a
l'Associació per a la Formació Professional de l'Alt Empordà per a l'any 2018. El beneficiari
de  la  subvenció  descrita  als  antecedents  realitzarà  l'activitat  de  coordinació  general  i
administració de l'Escola d'Hostaleria per a l'any 2018 d’acord amb la memòria explicativa



que  s’adjunta,  amb  un  pressupost  de  despesa  acceptat  pel  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà  de 39.000,00 €.

Quart. Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a
la  naturalesa  de  l’activitat  subvencionada,  d’acord  amb  allò  que  estableixen  les  bases
d'execució del pressupost vigent o acord de concessió, siguin estrictament necessàries i es
realitzin  en  el  termini  establert.  En  cap  cas  el  cost  de  l'adquisició  de  les  despeses
subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.

El pressupost de despesa és:

Despeses directes

Coordinació general i administració 39.000,00€

Total despeses 39.000,00€

Cinquè. Acreditació de les despeses

Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa
i segons la modalitat de justificació prevista per a cada subvenció, en original.

Els  originals  de  les  factures  o  documents  acreditatius  es  retornaran  un  cop  es  deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció
rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.

Les despeses han d'estar comptabilitzades i pagades abans de la finalització del període de
justificació.

L'acreditació dels pagaments es realitzarà mitjançant la presentació d'extractes bancaris que
acreditin  la  sortida  material  de  fons  del  compte  titularitat  de  l’entitat  o  persona
subvencionada.

En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà mitjançant la
presentació de la  documentació acreditativa  del  rebut  per  part  del  creditor,  degudament
signat i datat i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. Aquest
document s'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament esmentat.
S'autoritzaran pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500 euros.

Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent
hauran d'estar dins el període de durada de l'acció subvencionada. No obstant això, quan la
normativa específica ho permeti, les dates poden ser anteriors a l'inici de l'acció o posteriors
a la finalització de l'acció, sempre que se'n justifiqui adequadament la necessitat.

Sisè. Compatibilitat de les subvencions

Sempre que les bases específiques o els convenis reguladors no prevegin el contracti, les
subvencions  concedides  pel  Consell  Comarcal  de l'Alt  Empordà seran compatibles  amb
qualsevol altre subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedents d'altres



administracions o ens públics o privats,  sempre i  quan no es superi  el  cost  del projecte
subvencionat.

En el  cas  que es  puguin  rebre  ulteriors  ajudes o  ingressos no previstos  inicialment,  es
podran destinar a una millora o ampliació de l'activitat subvencionada, sense que en cap cas
es pugui superar el seu cost. En aquests casos, el beneficiari haurà de comunicar aquest fet
a l'òrgan concedent, reformulant l'activitat a realitzar i el seu pressupost, o alternativament,
renunciant a l apart de subvenció que correspongui.

No es podran concedir noves subvencions als peticionaris, que en l'exercici immediatament
precedent  hagin  estat  beneficiaris  d'una subvenció  i  no l'hagin  justificada dins el  termini
establert  o  de  la  pròrroga,  en  cas  d'haver-se'n  concedit  una,  n  hagin  renunciat
expressament, o que tinguin pendents de justificació pagaments a compte o anticipats de
subvencions concedides anteriorment.

Setè.  Import i forma de pagament

El Consell Comarcal es compromet a col·laborar econòmicament amb la beneficiària de la
subvenció  perquè  pugui  acomplir  l’objecte  d’aquest  conveni,  mitjançant  l’aportació
econòmica  de  15.000,00  €,  prevista  nominativament  a  la  partida  65.4331.48000.  del
pressupost de 2018 amb el nom “subvenció Escola d'Hosteleria”, que representa  38,46 %
del pressupost de despesa de l’activitat.

La justificació total de la subvenció es realitzarà d’acord amb allò previst a la clàusula sisena
del present conveni. 

Vuitè. Justificació 

Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de justificar davant l’àrea gestora
que l’import de la subvenció s’ha destinat a les activitats per a les quals s’ha concedit i que
s’han acomplert les condicions exigides en l’acord de concessió, d’acord amb el pressupost
de despesa acceptat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La  justificació  haurà  de  realitzar-se  sobre  l’import  total  del  pressupost  acceptat i  no
exclusivament sobre la quantitat subvencionada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La justificació s'acomplirà amb la presentació d'un compte justificatiu que estarà integrat per:

a) La memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte signada per la persona
beneficiària.

b) El compte justificatiu de les despeses i els ingressos realitzats, que ha d’incloure:

Un resum de les despeses i dels ingressos aplicats a l’activitat subvencionada, amb les
desviacions produïdes en base al pressupost presentat.

La  relació  classificada  de  les  despeses  de  l'activitat  o  projecte  subvencionat  amb
identificació del creditor, el document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

c) Certificació positiva de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària i
amb la Seguretat Social. 

d) Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. Les despeses de
personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb



l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins acreditatius de cotització a la
Seguretat social.. Les factures que es presentin s'hauran d'ajustar als requisits establerts
pel  RD  1619/2012,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  regulador  de  les  obligacions  de
facturació.

e) L’acreditació  de  la  realització  del  pagament  de  les  despeses  subvencionables  amb
anterioritat a la finalització del període de justificació establert.

Des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es comprovarà el compte justificatiu i es podrà
requerir al beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que permetin
obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.

La data màxima per a presentar la documentació relativa a la justificació de l'activitat és de 3
mesos de finalitzada l'activitat i com a màxim el 31 de març de 2019.

La manca de presentació de la justificació en el termini establert comportarà la revocació de
la  subvenció,  amb  pèrdua  del  dret  al  cobrament  de  la  subvenció  o  l'obligació  de
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  percebudes,  i  demés  responsabilitats
establertes a la LGS, segons correspongui.

Quan  la  naturalesa  de  la  subvenció  així  ho  justifiqui,  podran  realitzar-se  fins  a  dos
pagaments  a  compte,  d'acord  amb  el  ritme  previst  d'execució  de  les  activitats
subvencionables, amb abonament de la quantia equivalent a la justificació presentada, fins
el límit màxim d'un 70% de l'import de la subvenció concedida.

El pagament de les subvencions s'efectuarà una vegada s'hagin complert les condicions de
concessió.  En  tots  els  casos,  quan el  beneficiari  sigui  deutor  del  Consell  s’efectuarà  la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes líquids i vençuts.

Novè. Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix l’article
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les
següents:

a) Realitzar l’activitat objecte de la subvenció en el període establert.

b) Justificar la realització de l’activitat davant el Consell Comarcal en els termes previstos

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Consell Comarcal i a
les de control financer que corresponguin a la intervenció general del Consell Comarcal, a la
Sindicatura de comptes o a d’altres òrgans competents.

d)  Comunicar  al  Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  l’import  total  de  les  subvencions
rebudes, així com la resta d’ingressos que financin les activitats subvencionades.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social,
amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de resolució de subvenció.

f) Disposar dels llibres comptables i comptes anuals aprovats, d’acord amb la legislació que,
en cada cas, li sigui d’aplicació al beneficiari,  amb la finalitat de garantir l’exercici  de les
facultats de comprovació i control i recollir en la seva comptabilitat les despeses imputades a
la subvenció rebuda de forma separada o que permeti la seva identificació.



g)  Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents electrònics, durant 5 anys, als efectes de poder dur a terme les actuacions de
comprovació i control.

h) Fer constar expressament el suport econòmic del Consell Comarcal en qualsevol actuació
de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

j) Complir les disposicions establertes en el capítol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sempre que la quantia de la
subvenció sigui superior a 100.000 € anuals o quan al menys el 40% del total dels seus
ingressos anuals tinguin caràcter d’ajuda o subvenció pública,  sempre que com a mínim
pugin a la quantitat de 5.000 €.

Desè. Vigència del conveni

La vigència del present conveni s’estén des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre
de 2018, sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes
en aplicació de les previsions del conveni, i en cap cas, podrà ser objecte de pròrroga.

Onzè. Revocació

En el supòsit d’incompliment de les obligacions del beneficiari es procedirà a la revocació i,
si s’escau, al reintegrament de la subvenció en les condicions establertes a la normativa que
regula les subvencions públiques.

Dotzè. Garanties

No es requereix la constitució de cap garantia per part del beneficiari / de la beneficiària.

Tretzè.  Naturalesa  jurídica  del  conveni

El present conveni té naturalesa administrativa i es reconeix la competència dels tribunals de
la   jurisdicció contenciós-administrativa de Girona  per tal de resoldre les qüestions litigioses
que puguin suscitar-se entre les parts.

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

Figueres, (data)

Per part del Consell Comarcal 

de l'Alt Empordà

Per part de l'Associació per a la Formació
Professional de l'Alt Empordà



Ferran Roquer i Padrosa

President

Sandra Beatriz Gard Buscarons

Coordinadora general i educativa de 
l’Escola.

Francisco Luis Muñoz Cameo

Secretari
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