Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Figueres , l’Ajuntament de Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà per dur a terme l’acció
«Premis Emprenedors Alt Empordà»

I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part,
La Il·lustríssima Senyora Montse Mindan i Cortada, 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 31 de juliol de 2018 ; i assistit pel secretari de la corporació.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Jordi Masquef i Creus, alcalde 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 14 de novembre de 2018; i assistit per la
secretària de la Corporació.
La Il·lustríssima Senyora Montse Mindan i Cortada, alcaldessa de l’Ajuntament de Roses, amb NIF
P 1716100A 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 13 de juny de 2015; i assistit pel secretari de la
Corporació.
El Senyor Carles Ayats Aljarilla, gerent del Setmanari de l’Alt Empordà, amb NIF B17091711,
expressament facultat mitjançant escriptura pública número 384 de 2 de març de 2005.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar
el present Conveni de cooperació
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Els Premis Emprenedors Alt Empordà es van iniciar l’any 2009 per dinamitzar i promoure la
iniciativa emprenedora a la comarca de l’Alt Empordà i el reconeixement de l’aportació que les
noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de
creació de llocs de treball.
L’any 2019 es durà a terme l'onzena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà.
Els organitzadors dels premis són Fòrum Imagina, l’Associació de Joves Empresaris i
Emprenedors de Girona, Ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
el Setmanari de l'Alt Empordà.
Els Premis Emprenedors Alt Empordà són els únics premis d’àmbit comarcal a l’Alt Empordà sobre
aquesta temàtica.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el
Setmanari de l’Alt Empordà tenen la voluntat afavorir l’esperit emprenedor, i premiar als i les
estudiants dels Instituts de la comarca, a persones emprenedores que vulguin crear una empresa i
als empresaris/aries de la comarca.
Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roses i el
Setmanari de l’Alt Empordà comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera per
aconseguir-los és per mitjà d'un conveni de cooperació entre totes les entitats pel
desenvolupament de l’organització dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà atorgant diferents
premis en les categories següents:
Premi Jove Empresari/a: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a menor de 42 anys que
hagi tingut una trajectòria empresarial destacada.
Premi Emprenedor: es premiarà als emprenedors/es amb el projecte d’empresa més
viable, innovador i amb major potencial de creixement.
Premi a la Millor Idea de Negoci: es premiaran les idees de negoci més creatives dels
estudiants dels Instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i Batxillerat).
Premi a la Innovació: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a que hagi destacat per a la
seva capacitat d’innovar en producte, servei o processos.
Premi a la Innovació Turística: es premiarà a l’empresari/a empordanès/a que hagi
destacat per la seva capacitat d’innovar en producte, servei o processos en l’àmbit del
turisme.
La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de cooperació
com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents Administracions Públiques, i
al qual es pot donar compliment mitjançant la tècnica de la utilització conjunta de mitjans
materials, econòmics o personals.
En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents de la Llei 40/2015, de 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues parts subscriuen el present Conveni de
cooperació, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Subjectes
Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest conveni i totes
les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar el
present Conveni de cooperació.
Segon. Competència
La competència dels Ajuntament de Figueres i Roses en la signatura del present Conveni es
fonamenta en els següents articles: 1) Article 84 i) de competències locals de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que diu: “i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions
de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i
foment de l’ocupació”.
2) Article 66.1 del Reial 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
La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en els articles 25.1.lletra. a

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 i resultats obtinguts per causa conveni
El present Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els Ajuntaments de
Figueres i Roses i el Setmanari de l’Alt Empordà té per objecte regular la cooperació de les parts
signatàries en relació amb el foment de l’esperit emprenedor de la comarca , consistents en
l’organització dels Premis Emprenedors Alt Empordà i la dotació econòmica dels premis:
A.- Categoria Jove Empresari. Empresari/a empordanès/a menor de 42 anys que hagi
tingut una trajectòria empresarial destacada. El premi consistirà en el lliurament d’un
diploma i d’una escultura commemorativa
B.- Categoria Premi Emprenedor: Projecte d’empresa més viable, innovadora i amb major
potencial de creixement i amb data de creació durant l’any 2019. Dos premis:
B.1.- Primer premi consistent en 3.000,00 € en metàl·lic i 1.500,00 € en
publicacions en el Setmanari de l’Empordà.
B.2.- Segon premi consistent en 1.500,00 € en metàl·lic.
C.- Categoria Premi Millor Idea de Negoci: Idees de negoci més creatives dels estudiants
dels IES de la comarca. Dos premis:
C.1.- Premi per a alumnat d’ESO consistent en una minitauleta digital per a
cadascun dels membres de l’equip premiat.
C.2.- Premi per a alumnat de Cicles Formatius i Batxillerat consistent en una
minitauleta digital per a cadascun dels membres de l’equip premiat.
D.- Categoria Premi Innovació: Innovació empresarial ja sigui en producte, servei o procés
d’una empresa ubicada a la comarca de l’Alt Empordà
- Premi consistent en 1.500,00€ en metàl·lic
E.- Categoria Premi Innovació Turística: Innovació empresarial en el sector del turisme ja
sigui en producte, servei o procés d’una empresa ubicada a la comarca de l’Alt Empordà.
- Premi consistent en 1.500,00€ en metàl·lic
Els premis en metàl·lic estan subjectes a retenció a d’IRPF.
Quart. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Les obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
1. Participar activament en l’organització dels «Premis Emprenedors de l’Alt Empordà» amb
les entitats sota-signant d’aquest conveni de cooperació i amb el Fòrum Imagina,
l’Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Girona.
2. Aportar espais per a reunions i/o actes d’entrega dels premis, si s’escau.
3. Formar part de la Comissió de seguiment, descrita al pacte desè.
4. Aportar el finançament corresponent per assumir la despesa econòmica de la categoria
Premi Millor Idea de Negoci, consistent en un premi en espècie (ex. Mini tauleta digital) per
a cadascun dels membres de l’equip premiat, amb un màxim de dos equips premiats- un

equip alumnat d’ESO i equip alumnat Cicles Formatius/Batxillerat- amb un màxim de dotze
alumnes premiats en total (dels dos equips).
5. Aprovar anualment, per part dels òrgans de govern de cada entitat, les bases que regiran
la concessió dels premis i en les quals es detallarà: les categories dels premis (entre les
quals hi haurà les anomenades en els punts B, C, D i E de la clàusula tercera), requisits,
criteris de valoració, jurat, dotació dels premis i calendari i llocs de presentació.
Cinquè. Obligacions de l'Ajuntament de Figueres
Les obligacions de l'Ajuntament de Figueres seran les següents:
1. Participar activament en l’organització dels «Premis Emprenedors de l’Alt Empordà» amb
les entitats sota-signant d’aquest conveni de cooperació i amb el Fòrum Imagina,
l’Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Girona.
2. Aportar espais per a reunions i/o actes d’entrega dels premis, si s’escau.
3. Formar part de la Comissió de seguiment, descrita al pacte desè.
4. Aportar el finançament corresponent al primer i segon premi de la categoria Premi
Emprenedor.
5. Fer la retenció d’IRPF corresponent a les persones guanyadores dels premis en metàl·lic.
6. Aprovar anualment, per part dels òrgans de govern de cada entitat, les bases que regiran
la concessió dels premis i en les quals es detallarà: les categories dels premis (entre les
quals hi haurà les anomenades en els punts A, B, C i D de la clàusula tercera), requisits,
criteris de valoració, jurat, dotació dels premis i calendari i llocs de presentació.
Sisè. Obligacions de l'Ajuntament de Roses
Les obligacions de l'Ajuntament de Roses seran les següents:
1. Participar activament en l’organització dels «Premis Emprenedors de l’Alt Empordà» amb
les entitats sota-signant d’aquest conveni de cooperació i amb el Fòrum Imagina,
l’Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Girona.
2. Aportar espais per a reunions i/o actes d’entrega dels premis, si s’escau.
3. Formar part de la Comissió de seguiment, descrita al pacte desè.
4. Aportar el finançament corresponent al Premi Innovació i Premi Innovació Turística.
5. Fer la retenció d’IRPF corresponent a les persones guanyadores dels premis en metàl·lic.
6. Aprovar anualment, per part dels òrgans de govern de cada entitat, les bases que regiran
la concessió dels premis i en les quals es detallarà: les categories dels premis (entre les
quals hi haurà les anomenades en els punts A, B, C i D de la clàusula tercera), requisits,
criteris de valoració, jurat, dotació dels premis i calendari i llocs de presentació.
Setè. Obligacions del Setmanari de l’Alt Empordà.
1. Participar activament en l’organització dels «Premis Emprenedors de l’Alt Empordà» amb
les entitats sota-signant d’aquest conveni de cooperació i amb el Fòrum Imagina,
l’Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Girona.

2. Formar part de la Comissió de seguiment, descrita al pacte Desè.
3. Publicar al Setmanari de l’Empordà informació sobre el primer premiat de la categoria
Premi Emprenedor per valor de 1.500,00 €.
Vuitè. Finançament
La distribució del finançament es realitza de la manera següent:
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es farà càrrec de les despeses del Premi Millor Idea de
Negoci que inclou Premi per a alumnat d’ESO i Premi per a alumnat de Cicle Formatiu/Batxillerat.
La quantia màxima prevista a assumir per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà és de
2.900,00 €, imputables a la partida pressupostària 2019 10 9121 22601.
L'Ajuntament de Figueres es farà càrrec de les despeses del primer i segon premi de la categoria
Premi Emprenedor. La quantia prevista a assumir per part de l’Ajuntament és de 4.500,00 €,
imputables a la partida pressupostària 2019 401 43300 48000.
L'Ajuntament de Roses es farà càrrec de les despeses del Premi Innovació i Premi Innovació
Turística, . La quantia prevista a assumir per part de l’Ajuntament és de 3.000,00 €, imputables a
la partida pressupostària 19 71 4331 4810000.
Novè. Incompliment i resolució del Conveni
Els convenis s’extingiran pel compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni o per
incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants.
L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a
l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
f) Les reiterades deficiències en l'execució de les prestacions de serveis.
g) La suspensió del servei per raons d'interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.
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. Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi ha hagut resposta, es notificarà a l'altra
part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La desestimació
expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió de seguiment fixarà la forma de finalitzar les
actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà un termini improrrogable per a la seva
consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics
adquirits, d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Desè. Seguiment, vigilància i control
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni es crea una Comissió de seguiment,
que estarà formada per la cap de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, i el cap de l’àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, la tècnica de

promoció econòmica de l’Ajuntament de Roses i el gerent del Setmanari de l’Empordà que tindrà
per finalitat efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels
compromisos adquirits per cadascuna de les parts, així com resoldre les controvèrsies que puguin
sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni.
Aquesta comissió es reunirà per primera vegada durant el primer trimestre del 2019 i com a mínim
2 cops l’any, i es regirà pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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.
Onzè. 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 en forma d’addenda de
modificació de l’actual. Aquestes modificacions seran decidides de comú acord per la Comissió de
seguiment i s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans corporatius competents.
Dotzè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni serà d’un any a partir de la signatura del conveni. En qualsevol
moment abans de la finalització del termini fixat, les parts podran acordar pròrrogues anuals per
un període de fins a 4 anys, a comptar des de l'entrada en vigor del Conveni, o bé la seva extinció.
En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que considerin
oportunes.
Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a l'existència de
crèdit suficient i adequat a les corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants
Tretzè. Protecció de dades personals
De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades, tota la informació que faciliti o obtingui l'ens gestor serà tractada amb caràcter confidencial
i només podrà ser utilitzat per a la correcta prestació del servei objecte d'aquest conveni.
L’ens gestor de les dades seran els Ajuntaments de Roses, Figueres i Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà queda facultat pels Ajuntaments de Roses i Figueres a
facilitar les dades que resultin de la gestió dels Premis Emprenedors Alt Empordà.
Catorzè. 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 cooperació establerta en aquest conveni, així
com els logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns.

Quinzè. 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.
Setzè. Publicacions i Registre
El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les parts que
subscriuen el conveni, tal com estableix l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni es publicarà en
el DOGC.
D'acord amb el mateix article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també s'haurà de
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
Dissetè. Naturalesa
Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció contenciosa
administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per duplicat.
Figueres, (data de la signatura electrònica)
Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Per part de l’Ajuntament de Figueres

Montse Mindan i Cortada
Presidenta

Jordi Masquef Creus
Alcade- president

Secretari

Secretari

Per part de l’Ajuntament de Roses

Per part del Setmanari de l’Alt Empordà.

Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa-presidenta

Carles Ayats Aljarilla
Gerent

Secretari

Secretari/a

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

