R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1075)
2.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de Delegació de Competències entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes per a la gestió dels Serveis
Tècnics de Joventut.
Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un
projecte que consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra
comarca mitjançant la figura d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.
Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen,
en tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats,
establint diagnòstics i elaborant i executant els projectes i programes juvenils necessaris per
a cada municipi.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el
recolzament dels diversos ajuntaments de la Comarca que hi participen, va considerar d’interès
la delegació de les competències municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament
les facultats i obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la
normativa vigent i les establertes en el conveni que s’aprovi.
Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de
cadascun dels convenis de delegació amb els ajuntaments que hi estiguessin interessats, amb
l'objecte de delegar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en
matèria de polítiques de joventut, en particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics
de joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i obligacions que
corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en el Conveni.
L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes un dels ajuntaments que hi participen i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis

de Joventut des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la
ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i eficient.
Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:
I.

Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de
l’àmbit territorial del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una
gestió pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics
i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò
establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no
tractant-se en cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.
El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de
delegació de les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número
2020/763, i ara per tal de poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Sant Climent
Sescebes que forma part d’aquest conveni marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà
d'aprovar el conveni individual entre aquests ens.
Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement,
per part dels serveis jurídics.
Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat
tenint en compte el pressupost de despeses següent:
Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar
el projecte i de tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:
- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de
500 habitants, entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també
marquen les polítiques públiques en matèria de joventut.
- una variable que es calcula per habitant empadronat.
ENTRE
500
HABITANTS

I

5000

SANT CLIMENT
635
SESCEBES

2020

2021

Import
Fix

Variable Quantitat
0,23 € a pagar

Import
Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

2.000,00
€

146,05
€

2.000,00
€

330,20 €

2.330,20
€

2.146,05
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Fonaments de dret

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

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 (TRLMRLC).

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

•

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (“LRJPAPC”)

•

Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (“LRJSP”).

•

Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes per a la gestió dels Serveis Tècnics de
Joventut.
Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes
que intervé al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació
pressupostària d’ingressos 60.46210, del vigent pressupost, sent la quantitat de 2.146,05 €,
per a l’any 2020 i de 2.330,20 €, per a l’any 2021.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària
per a la plena efectivitat d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut
d’aquest Consell Comarcal així com a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes, sol·licitant-li que
accepti el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les
condicions de pagament habituals, 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.
Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa
l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,
Cristina Pou i Molinet

ANNEX 1
CONVENI DE DELEGACI Ó DE COM P ETÈN CI ES
ENTRE EL CONSELL COM AR CAL DE L’ALT EM P ORDÀ I L’AJUNTAM ENT DE SANT
CLI M ENT SESCEBES DELS SERVEI S TÈCNI CS DE JOVENTUT

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal de l’Alt
Em pordà (el “CCAE”), 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 del present Conveni en virtut
de l’acord del Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018 assistida per la secretària de la
corporació, la Sra. Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
La Il·lustríssima Senyora Olga Carbonell Sabartés, alcaldessa de l’Ajuntam ent de Sant
Clim ent Sescebes, amb NIF P1716700H, 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 per la signatura del present Conveni en virtut de
l’acord del Ple de la corporació en data 15 de juny de 2019 assistida pel secretari de la
Corporació, el Sr. Dionís Fajula Gou.
En endavant, l’Ajuntament i el CCAE, podran ser referits individualment com una “Part” i,
conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que
representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni.

M ANI FESTEN
I.

Que l’Ajuntament és competent en matèria de polítiques de joventut en virtut de l’article 25.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.1 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 (“TRLMRLC”).

II.

Que l’article 25.1.c) 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 atorga als Consells Comarcals
competències en matèria de cooperació econòmica amb els municipis integrats en la seva
demarcació comarcal per la realització de les obres, serveis o activitats dels municipis.

III.

Que, vist l’anterior, l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de joventut i
estan interessats en el foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament
de programes relacionats amb la matèria, considerant convenient la seva gestió, direcció i
coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir un sistema de
polítiques de joventut capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori.

IV.

L’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut concreta que és
competència dels municipis l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut.
Tanmateix l’article 14 del mateix text legal preveu que els ens locals supramunicipals han de
vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de
qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar
plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial, així com també,
entre d’altres, prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica en matèria de joventut als
municipis de llurs àmbits territorials, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis
i fonamentant llur actuació en la coordinació i la promoció d'intervencions mancomunades.

V.

Els articles 14.1 i 14.2 d) de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut on
expressen que els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens
locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans de joventut, amb la participació dels
municipis de llur àmbit territorial. I els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions
d’assistència i cooperació als municipis, poden coordinar els equipaments juvenils, els serveis
juvenils i el personal especialitzat en joventut d’abast supramunicipal.

VI.

Vist el que disposen els articles 7 de la LBRL, 9.4 del TRLMRLC, el Capítol II del Títol IX de la
llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya (“LRJPAPC”) i els articles 167, 175 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) indiquen
que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

VII.

Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de polítiques de joventut i estan
interessats en el foment de projectes i programes relacionats en aquest àmbit amb el
desenvolupament dels diferents programes i serveis. Considerant convenient la seva gestió,
direcció i coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret
dels joves a l’accés als recursos i serveis desplegats al territori en matèria de joventut.

VIII.

Que l’article 25.1 c) 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 assigna als Consells Comarcals les
competències que li deleguin o li encarreguin la seva gestió els municipis.

IX.

Que, per tot el manifestat anteriorment, el CCAE i l’Ajuntament manifesten interès recíproc en
que el CCAE assumeixi per delegació de l’Ajuntament la gestió dels serveis tècnics de Joventut
detallats en el present Conveni, i així, contribuir en l’assoliment dels objectius esmentats en
matèria de Joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia.

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 (“LRJSP”), ambdues Parts subscriuen el
present Conveni de delegació de competències (“Conveni”), que es regirà pels següents

P ACTES
P rim er. Objecte i naturalesa jurídica
1.1. L’objecte d’aquest conveni és la delegació al CCAE, que l’accepta, de les competències
municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament les facultats i obligacions que
corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en aquest Conveni, en particular les següents:

a) Prestar els Serveis de Joventut d’acord amb el que estableix al pacte tercer del present

Conveni.
1.2. Les raons que justifiquen la formalització del present conveni son les següents:
a) Es pretén garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la

globalitat de l’àmbit territorial del CCAE.
b) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles
57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
1.3. El present conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les Parts
signatàries.
1.4. L’exercici de les competències delegades es realitzarà pel CCAE d’acord amb el principi de
autoorganització i de respecte a l’autonomia local.
1.5. La delegació no inclou mitjans personals per a l’efectiu exercici de les competències
delegades. Aquests mitjans seran aportats pel CCAE.
Segon. Com petència
2.1. D’acord amb allò establert a les manifestacions I, II, IV i V, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les
mateixes.

Tercer. Obligacions de les P arts
3.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:
Obligacions del CCAE:
3.1.1. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
assumeix les següents:
a) Complir amb les accions i obligacions establertes en el present Conveni en els termes

que recull la legislació.
b) Elaborar i planificar l’execució dels serveis i programes comarcals en matèria de

joventut que es desenvolupin al municipi.
c) Designar un tècnic de referència a l'esmentat municipi.

d) Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació del tècnic de joventut, si
escau.
e) Proporcionar la formació necessària al tècnic/a de joventut compartit/da per tal que
pugui resoldre la seva tasca als municipis que signin aquest conveni amb la màxima
eficàcia.
f)

Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions
de seguiment, etc.), amb el/la tècnic/a de joventut com també la coordinació amb la
resta de tècnics de joventut de la comarca.

g) 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.
h) Planificació, disseny i redacció del Pla Local de Joventut o del Pla de Dinamització
Juvenil, segons correspongui, a cadascun dels municipis que signa aquests conveni.
i)

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 Pla Comarcal de Joventut i respecti els acords apuntats
en aquest conveni.

j)

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

k) 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 tècnic de
joventut.
l)

Assumir els costos derivats de desplaçaments per anar al municipi, així com els costos
derivats del telèfon mòbil que emprarà el tècnic de joventut en el exercici de les seves
funcions.

m) Canviar, si s’escau i atenent a raons d’ordenació geogràfica i/o criteris metodològics

amb la finalitat de garantir el servei, el tècnic de referència al municipi per un altre
que formi part del mateix Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
n) Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels

ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament, sempre en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Obligacions de l’Ajuntament:
3.1.2. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, l’Ajuntament
assumeix les següents:
a) Donar suport i facilitar la tasca del tècnic de joventut en l’elaboració i execució del Pla
Local de Joventut.
b) Aprovar el Pla Local de Joventut per l’òrgan de govern facultat per a fer-ho.
c) Habilitar un espai equipat per tal que el tècnic de joventut pugui realitzar la seva tasca.
d) Dotar el tècnic de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les
tasques que se li encomanin.
e) Desenvolupar el Pla Local de Joventut segons correspongui a cada municipi.
f)

Crear una partida i destinar una part del pressupost anual per a l'execució del Pla
Local de Joventut.

g) Assumir totes les tasques administratives que se'n derivin del treball del tècnic de
joventut.
h) Designar una persona, que actuarà com a interlocutor amb el Consell Comarcal i com
a responsable polític de Joventut.
i)

Facilitar tota la documentació necessària per tal de fer correctament el Pla Local de
Joventut i la seva posterior justificació.

j)

Respectar els horaris i el calendari de treball del tècnic de joventut.

k) Aportar la quantitat econòmica acordada per sufragar les despeses que genera aquest
servei.
l)

Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se'l requereixi en
relació amb la prestació dels serveis i programes.

m) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.
3.1.3. Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència,
l’Ajuntament aportarà al CCAE, mitjançant rebut bancari o transferència bancària, la quantitat
de DOS MIL CENT QUARANTA-SIS AMB CINC EUROS (2.146,05 €), l’any 2020 i DOS MIL TRESCENTS TRENTA AMB VINT EUROS (2.330,20 €) l’any 2021.
3.1.4. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de
l’objecte d’aquest conveni que, bàsicament, es concreten les despeses derivades de la
contractació i coordinació del tècnic.

3.1.5. Per als següents exercicis, la quantificació exacta de l’aportació assenyalada es farà en
una addenda econòmica a aquest Conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels plens
de l’Ajuntament i del CCAE.
3.1.6. La quantitat acordada en aquest conveni no cobreix substitucions per baixes de
personal. En cas de necessitat de substitució per baixa del personal assignat, el cost de
substitució anirà a càrrec de l’ajuntament.

Quart. Aplicació pressupostaria
4.1. Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en
curs es carregaran a la partida pressupostària 650.942.46700 de l’Ajuntament de Sant Climent
Sescebes.
4.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor
el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o
suficient.

Cinquè. Seguim ent, vigilància i control
5.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell, efectuar un
seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per
cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
5.2. La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una de
les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
5.3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix
la LRJPAPC.
5.4. En particular, la Comissió serà l’encarregada de:
a) La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110

de la LRJPAPC.
b) El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.

c) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació de les
activitats que es porten a terme en el municipi en matèria de Serveis de Suport.

d) L'anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el
funcionament i l'organització.
e) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment

d'aquest Conveni.

Sisè. Vigència del conveni
6.1. La vigència del present Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i tindrà una duració
inicial de quatre (4) anys.
6.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les Parts
podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4 anys addicionals.
6.3. 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.
6.4. En cap cas el conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la LRJSP.

Setè. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incom plim ent de les
obligacions i com prom isos del Conveni.
7.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el seu
objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del
Conveni. 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 del Conveni.
f)

Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.

7.2. En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà 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
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador.
7.3. En els supòsits d'extinció anticipada del Conveni, l’Ajuntament abonarà en tot cas al CCAE
l'import de les inversions realitzades que siguin necessàries per a l'exercici de les competències
delegades.
7.4. En els supòsits d'extinció anticipada per causa imputable a una de les Parts aquesta
indemnitzarà a l’altra pels danys i perjudicis que se li irroguin. En tots els casos d’extinció
anticipada del Conveni s’evitarà que els abonaments, indemnitzacions o possibles
compensacions previstes en aquesta clàusula suposin l’enriquiment i correlatiu empobriment
injust per a les parts signants.

Vuitè. Règim de m odificació
8.1. La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius
competents.

Novè. M iscel·lània
9.1. La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
Desè. P rotecció de dades de caràcter personal
10.1. Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix 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 pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària.
10.2. Cada part tractarà les dades personals identificatives dels interlocutors i del personal de
l'altra part amb la finalitat de gestionar els serveis objecte del present Conveni. Per a obtenir
més informació del tractament o per a accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus
drets, els interessats es podran adreçar al Delegat de Protecció de Dades de cada part.
10.3. En tant que l'Ajuntament delegarà al CCAE les competències en matèria de Serveis de
Suport, el Consell Comarcal assumirà les responsabilitats associades en el tractament de dades
personals i garantia de la confidencialitat de la informació i les dades personals, principalment:

a) Informar als usuaris dels serveis objecte del present Conveni del tractament de dades
que es portarà a terme, la identitat del responsable i les finalitats del tractament
d'acord amb allò establert a a la legislació.
b) Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb els serveis objecte del
present Conveni, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
c) Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a la
informació i les dades personal. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida.
d) Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del
nivell de risc associat a la informació.
e) No realitzar transferència internacional de les dades fora de l'Espai Econòmic Europeu.
f)

Realitzar la gestió de les violacions de seguretat de dades, comunicant-les – si s'escau
– a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als interessats en un termini màxim
de 72 hores.

g) Garantir i donar resposta en l'exercici dels seus drets d'acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.
h) Regular i gestionar tota subcontractació dels serveis objecte del present Conveni
d'acord a la legislació vigent.

Onzè. P ublicacions i R egistre
11.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts,
de conformitat amb 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 14 i la Disposició
addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis
de la Generalitat de Catalunya.
11.2. Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que
estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
11.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada comprensiva
dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art.
53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.

11.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació
al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran
dutes a terme per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Dotze. R ègim Jurídic
12.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles

47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f)

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Tretze. Jurisdicció com petent
13.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació
o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen per
duplicat.
Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Per part de l’Ajuntament de Sant Climent
Sescebes,

Sra. Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Sra. Olga Carbonell Sabartés
Alcaldessa

Sra. Cristina Pou i Molinet
Secretària

Sr. Dionís Fajula Gou
Secretari

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

R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1066)
3.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de Delegació de Competències entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament del Far d’Empordà per a la gestió dels Serveis Tècnics
de Joventut.
Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un
projecte que consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra
comarca mitjançant la figura d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.
Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen,
en tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats,
establint diagnòstics i elaborant i executant els projectes i programes juvenils necessaris per
a cada municipi.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el
recolzament dels diversos ajuntaments de la Comarca que hi participen, va considerar d’interès
la delegació de les competències municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament
les facultats i obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la
normativa vigent i les establertes en el conveni que s’aprovi.
Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de
cadascun dels convenis de delegació amb els ajuntaments que hi estiguessin interessats, amb
l'objecte de delegar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en
matèria de polítiques de joventut, en particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics
de joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i obligacions que

corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en el Conveni.
L’Ajuntament del Far d’Empordà, un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de
Joventut des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la
ciutadania a un sistema de serveis socials homogeni i eficient.
Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:
I.

Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de
l’àmbit territorial del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una
gestió pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics
i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò
establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no
tractant-se en cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.
El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de
delegació de les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número
2020/763, i ara per tal de poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament del Far d’Empordà
que forma part d’aquest conveni marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar
el conveni individual entre aquests ens.
Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement,
per part dels serveis jurídics.
Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat
tenint en compte el pressupost de despeses següent:
Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar
el projecte i de tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:
- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de
500 habitants, entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també
marquen les polítiques públiques en matèria de joventut.
- una variable que es calcula per habitant empadronat.

ENTRE
500
HABITANTS

I

5000

EL
FAR
576
D’EMPORDÀ

2020

2021

Import
Fix

Variable Quantitat
0,23 € a pagar

Import
Fix

Variable Quantitat
0,52 € a pagar

2.000,00
€

132,48
€

2.000,00
€

299,52
€

2.132,48
€

2.299,52
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Fonaments de dret
•

La legislació aplicable és la següent

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

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 (TRLMRLC).

•

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

•

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (“LRJPAPC”)

•

Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

(LOEPSF).
públiques.
•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (“LRJSP”).

•

Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament del Far d’Empordà per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.

Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament del Far d’Empordà que
intervé al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària
d’ingressos 60.46210, del vigent pressupost, sent la quantitat de 2.132,48 €, per a l’any 2020
i de 2.299,52 €, per a l’any 2021.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària
per a la plena efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut
d’aquest Consell Comarcal així com a l'Ajuntament del Far d’Empordà, sol·licitant-li que accepti
el càrrec bancari o efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les
condicions de pagament habituals, 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.
Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa
l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,
Cristina Pou i Molinet

ANNEX 1
CONVENI DE DELEGACI Ó DE COM P ETÈN CI ES
ENTRE EL CONSELL COM AR CAL DE L’ALT EM P ORDÀ I L’AJUNTAM ENT DEL FAR
D’EM P ORDÀ
DELS SERVEI S TÈCNI CS DE JOVENTUT

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal de l’Alt
Em pordà (el “CCAE”), 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 del present Conveni en virtut
de l’acord del Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018 assistida per la secretària de la
corporació, la Sra. Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Jaume Arnall i Figueres, alcalde de l’Ajuntam ent d’El Far d’Em pordà,
amb NIF P1700500J, 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 facultat per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple
de la corporació en data 15 de juny de 2019 assistit per la secretària de la Corporació, la Sra.
Rut Sánchez-Garrido Montejo.
En endavant, l’Ajuntament i el CCAE, podran ser referits individualment com una “Part” i,
conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que
representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni.
M ANI FESTEN
I.

Que l’Ajuntament és competent en matèria de polítiques de joventut en virtut de l’article 25.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.1 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 (“TRLMRLC”).

II.

Que l’article 25.1.c) 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 atorga als Consells Comarcals
competències en matèria de cooperació econòmica amb els municipis integrats en la seva
demarcació comarcal per la realització de les obres, serveis o activitats dels municipis.

III.

Que, vist l’anterior, l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de joventut i
estan interessats en el foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament
de programes relacionats amb la matèria, considerant convenient la seva gestió, direcció i
coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir un sistema de
polítiques de joventut capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori.

IV.

L’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut concreta que és
competència dels municipis l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut.
Tanmateix l’article 14 del mateix text legal preveu que els ens locals supramunicipals han de
vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de
qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar

plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial, així com també,
entre d’altres, prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica en matèria de joventut als
municipis de llurs àmbits territorials, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis
i fonamentant llur actuació en la coordinació i la promoció d'intervencions mancomunades.
V.

Els articles 14.1 i 14.2 d) de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut on
expressen que els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens
locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans de joventut, amb la participació dels
municipis de llur àmbit territorial. I els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions
d’assistència i cooperació als municipis, poden coordinar els equipaments juvenils, els serveis
juvenils i el personal especialitzat en joventut d’abast supramunicipal.

VI.

Vist el que disposen els articles 7 de la LBRL, 9.4 del TRLMRLC, el Capítol II del Títol IX de la
llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya (“LRJPAPC”) i els articles 167, 175 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) indiquen
que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

VII.

Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de polítiques de joventut i estan
interessats en el foment de projectes i programes relacionats en aquest àmbit amb el
desenvolupament dels diferents programes i serveis. Considerant convenient la seva gestió,
direcció i coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret
dels joves a l’accés als recursos i serveis desplegats al territori en matèria de joventut.

VIII.

Que l’article 25.1 c) 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 assigna als Consells Comarcals les
competències que li deleguin o li encarreguin la seva gestió els municipis.

IX.

Que, per tot el manifestat anteriorment, el CCAE i l’Ajuntament manifesten interès recíproc en
que el CCAE assumeixi per delegació de l’Ajuntament la gestió dels serveis tècnics de Joventut
detallats en el present Conveni, i així, contribuir en l’assoliment dels objectius esmentats en
matèria de Joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia.

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 (“LRJSP”), ambdues Parts subscriuen el
present Conveni de delegació de competències (“Conveni”), que es regirà pels següents
P ACTES
P rim er. Objecte i naturalesa jurídica
1.1. L’objecte d’aquest conveni és la delegació al CCAE, que l’accepta, de les competències
municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament les facultats i obligacions que
corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en aquest Conveni, en particular les següents:
a) Prestar els Serveis de Joventut d’acord amb el que estableix al pacte tercer del present

Conveni.
1.2. Les raons que justifiquen la formalització del present conveni son les següents:
a) Es pretén garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la

globalitat de l’àmbit territorial del CCAE.
b) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles
57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
1.3. El present conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les Parts
signatàries.
1.4. L’exercici de les competències delegades es realitzarà pel CCAE d’acord amb el principi de
autoorganització i de respecte a l’autonomia local.
1.5. La delegació no inclou mitjans personals per a l’efectiu exercici de les competències
delegades. Aquests mitjans seran aportats pel CCAE.

Segon. Com petència
2.1. D’acord amb allò establert a les manifestacions I, II, IV i V, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les
mateixes.

Tercer. Obligacions de les P arts
3.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:

Obligacions del CCAE:
3.1.1. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
assumeix les següents:
a) Complir amb les accions i obligacions establertes en el present Conveni en els termes

que recull la legislació.
b) Elaborar i planificar l’execució dels serveis i programes comarcals en matèria de

joventut que es desenvolupin al municipi.
c) Designar un tècnic de referència a l'esmentat municipi.
d) Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació del tècnic de joventut, si
escau.
e) Proporcionar la formació necessària al tècnic/a de joventut compartit/da per tal que
pugui resoldre la seva tasca als municipis que signin aquest conveni amb la màxima
eficàcia.
f)

Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions
de seguiment, etc.), amb el/la tècnic/a de joventut com també la coordinació amb la
resta de tècnics de joventut de la comarca.

g) 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.
h) Planificació, disseny i redacció del Pla Local de Joventut o del Pla de Dinamització
Juvenil, segons correspongui, a cadascun dels municipis que signa aquests conveni.
i)

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 Pla Comarcal de Joventut i respecti els acords apuntats
en aquest conveni.

j)

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

k) 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 tècnic de
joventut.
l)

Assumir els costos derivats de desplaçaments per anar al municipi, així com els costos
derivats del telèfon mòbil que emprarà el tècnic de joventut en el exercici de les seves
funcions.

m) Canviar, si s’escau i atenent a raons d’ordenació geogràfica i/o criteris metodològics

amb la finalitat de garantir el servei, el tècnic de referència al municipi per un altre
que formi part del mateix Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
n) Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels

ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament, sempre en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Obligacions de l’Ajuntament:
3.1.2. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, l’Ajuntament
assumeix les següents:
a) Donar suport i facilitar la tasca del tècnic de joventut en l’elaboració i execució del Pla
Local de Joventut.
b) Aprovar el Pla Local de Joventut per l’òrgan de govern facultat per a fer-ho.
c) Habilitar un espai equipat per tal que el tècnic de joventut pugui realitzar la seva tasca.
d) Dotar el tècnic de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les
tasques que se li encomanin.
e) Desenvolupar el Pla Local de Joventut segons correspongui a cada municipi.
f)

Crear una partida i destinar una part del pressupost anual per a l'execució del Pla
Local de Joventut.

g) Assumir totes les tasques administratives que se'n derivin del treball del tècnic de
joventut.
h) Designar una persona, que actuarà com a interlocutor amb el Consell Comarcal i com
a responsable polític de Joventut.
i)

Facilitar tota la documentació necessària per tal de fer correctament el Pla Local de
Joventut i la seva posterior justificació.

j)

Respectar els horaris i el calendari de treball del tècnic de joventut.

k) Aportar la quantitat econòmica acordada per sufragar les despeses que genera aquest
servei.
l)

Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se'l requereixi en
relació amb la prestació dels serveis i programes.

m) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.
3.1.3. Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència,
l’Ajuntament aportarà al CCAE, mitjançant rebut bancari o transferència bancària, la quantitat
de DOS MIL CENT TRENTA-DOS AMB QUARANTA-VUIT EUROS (2.132,48 €), l’any 2020 i DOS
MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU AMB CINQUANTA-DOS EUROS (2.299,52 €) l’any 2021.
3.1.4. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de
l’objecte d’aquest conveni que, bàsicament, es concreten les despeses derivades de la
contractació i coordinació del tècnic.
3.1.5. Per als següents exercicis, la quantificació exacta de l’aportació assenyalada es farà en
una addenda econòmica a aquest Conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels plens
de l’Ajuntament i del CCAE.
3.1.6. La quantitat acordada en aquest conveni no cobreix substitucions per baixes de
personal. En cas de necessitat de substitució per baixa del personal assignat, el cost de
substitució anirà a càrrec de l’ajuntament.

Quart. Aplicació pressupostaria
4.1. Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en
curs es carregaran a la partida pressupostària 231.46502 de l’Ajuntament del Far d’Empordà.
4.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor
el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o
suficient.

Cinquè. Seguim ent, vigilància i control
5.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell, efectuar un
seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per
cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.

5.2. La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una de
les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
5.3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix
la LRJPAPC.
5.4. En particular, la Comissió serà l’encarregada de:
a) La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110

de la LRJPAPC.
b) El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.

c) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació de les
activitats que es porten a terme en el municipi en matèria de Serveis de Suport.
d) L'anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el
funcionament i l'organització.
e) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment

d'aquest Conveni.

Sisè. Vigència del conveni
6.1. La vigència del present Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i tindrà una duració
inicial de quatre (4) anys.
6.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les Parts
podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4 anys addicionals.
6.3. 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.
6.4. En cap cas el conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la LRJSP.

Setè. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incom plim ent de les
obligacions i com prom isos del Conveni.
7.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el seu
objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del
Conveni. 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 del Conveni.
f)

Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.

7.2. En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà 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
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador.
7.3. En els supòsits d'extinció anticipada del Conveni, l’Ajuntament abonarà en tot cas al CCAE
l'import de les inversions realitzades que siguin necessàries per a l'exercici de les competències
delegades.
7.4. En els supòsits d'extinció anticipada per causa imputable a una de les Parts aquesta
indemnitzarà a l’altra pels danys i perjudicis que se li irroguin. En tots els casos d’extinció
anticipada del Conveni s’evitarà que els abonaments, indemnitzacions o possibles
compensacions previstes en aquesta clàusula suposin l’enriquiment i correlatiu empobriment
injust per a les parts signants.
Vuitè. Règim de m odificació
8.1. La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius
competents.
Novè. M iscel·lània
9.1. La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
Desè. P rotecció de dades de caràcter personal
10.1. Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix 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 pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària.

10.2. Cada part tractarà les dades personals identificatives dels interlocutors i del personal de
l'altra part amb la finalitat de gestionar els serveis objecte del present Conveni. Per a obtenir
més informació del tractament o per a accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus
drets, els interessats es podran adreçar al Delegat de Protecció de Dades de cada part.
10.3. En tant que l'Ajuntament delegarà al CCAE les competències en matèria de Serveis de
Suport, el Consell Comarcal assumirà les responsabilitats associades en el tractament de dades
personals i garantia de la confidencialitat de la informació i les dades personals, principalment:
a) Informar als usuaris dels serveis objecte del present Conveni del tractament de dades
que es portarà a terme, la identitat del responsable i les finalitats del tractament
d'acord amb allò establert a a la legislació.
b) Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb els serveis objecte del
present Conveni, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
c) Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a la
informació i les dades personal. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida.
d) Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del
nivell de risc associat a la informació.
e) No realitzar transferència internacional de les dades fora de l'Espai Econòmic Europeu.
f)

Realitzar la gestió de les violacions de seguretat de dades, comunicant-les – si s'escau
– a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als interessats en un termini màxim
de 72 hores.

g) Garantir i donar resposta en l'exercici dels seus drets d'acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.
h) Regular i gestionar tota subcontractació dels serveis objecte del present Conveni
d'acord a la legislació vigent.
Onzè. P ublicacions i R egistre
11.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts,
de conformitat amb 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 14 i la Disposició
addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis
de la Generalitat de Catalunya.

11.2. Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que
estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
11.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada comprensiva
dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art.
53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
11.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació
al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran
dutes a terme per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Dotze. R ègim Jurídic
12.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles

47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f)

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Tretze. Jurisdicció com petent
13.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació
o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

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

Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Per part de l’Ajuntament d’El Far d’Empordà,

Sra. Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Sr. Jaume Arnall i Figueres
Alcalde

Sra. Cristina Pou i Molinet
Secretària

Sra. Rut Sánchez-Garrido Montejo
Secretària

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

R/N: 06/JS/rs (Núm. Exp: 2020/1081)
4.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l’aprovació del Conveni de Delegació de Competències entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilafant per a la gestió dels Serveis Tècnics de
Joventut.
Fets

El Consell Comarcal realitza des de fa uns anys, el Projecte Tècnic de Joventut Compartit un
projecte que consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra
comarca mitjançant la figura d’un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis.
Aquest tècnic de joventut s’encarrega d’assessorar i recolzar els municipis que li corresponen,
en tots aquells aspectes relacionats amb l’àmbit juvenil, analitzant les diferents realitats,
establint diagnòstics i elaborant i executant els projectes i programes juvenils necessaris per
a cada municipi.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal de consolidar l’esmentat Projecte i, tenint el
recolzament dels diversos ajuntaments de la Comarca que hi participen, va considerar d’interès
la delegació de les competències municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament
les facultats i obligacions que corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la
normativa vigent i les establertes en el conveni que s’aprovi.
Va estimar procedent la subscripció d’un conveni marc el qual donava pas a la tramitació de
cadascun dels convenis de delegació amb els ajuntaments que hi estiguessin interessats, amb
l'objecte de delegar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, les competències municipals en
matèria de polítiques de joventut, en particular, els objectius relacionats amb els serveis tècnics
de joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia, assumint genèricament les facultats i obligacions que
corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en el Conveni.
L’Ajuntament de Vilafant un dels ajuntaments que hi participen i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, consideren convenient la gestió, direcció i coordinació dels Serveis de Joventut des

dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret de la ciutadania a un
sistema de serveis socials homogeni i eficient.
Les raons que justificaven la formalització del conveni son les següents:
I.

Garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la globalitat de
l’àmbit territorial del CCAE.

II. El Conveni té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una
gestió pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics
i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò
establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
Les actuacions a dur a terme per totes les parts son commutatives, és a dir, equivalents, no
tractant-se en cap cas de prestacions recíproques de naturalesa patrimonial.
El Ple del Consell Comarcal de data 4 d’agost de 2020, va aprovar l’esmentat Conveni Marc de
delegació de les competències dels serveis tècnics de joventut, mitjançant l’expedient número
2020/763, i ara per tal de poder formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Vilafant que forma
part d’aquest conveni marc i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'haurà d'aprovar el conveni
individual entre aquests ens.
Tanmateix, l’esmentat expedient, en data 23 de juny de 2020, es va informar favorablement,
per part dels serveis jurídics.
Per a la determinació de l’aportació financera que ha de realitzar l’Ajuntament s’ha determinat
tenint en compte el pressupost de despeses següent:
Increment progressiu realitzat en els propers 2 anys per tal de poder mantenir, desenvolupar
el projecte i de tenir viabilitat econòmica. Aquest augment està calculat de la següent forma:
- una quantitat fixa dividida en 3 franges en funció de la població de cada municipi (menys de
500 habitants, entre 500 i 5.000 habitants i més de 5.000 habitants), franges que també
marquen les polítiques públiques en matèria de joventut.
- una variable que es calcula per habitant empadronat.
MÉS
DE
HABITANTS

5000

VILAFANT

5443

2020

2021

Import Fix

Variable
0,23 €

Quantitat
a pagar

Import Fix

Variable
0,52 €

Quantitat
a pagar

3.000,00
€

1.251,89
€

4.251,89 €

3.000,00
€

2.830,36
€

5.830,36
€

L’aportació que farà l’Ajuntament anirà a l’aplicació pressupostària d’ingressos 60.46210.

Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Joventut i Esports s’ha informat favorablement el
present acord.
Fonaments de dret
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

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 (TRLMRLC).
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (“LSS”).

•
•
•

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (“LRJPAPC”)
Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. T

•

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).

•
•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (“LRJSP”).

•

Protocol d’Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut vigent.

•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord
amb el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de
2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Joventut i Esports, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Conveni de Delegació de Competències entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Vilafant per a la gestió dels Serveis Tècnics de Joventut.
Segon.- Aprovar, així mateix, l'import de l'aportació de l'Ajuntament de Vilafant que intervé
al Conveni que fa referència a l’apartat anterior, que anirà a l’aplicació pressupostària
d’ingressos 60.46210, del vigent pressupost, sent la quantitat de 4.251,89 €, per a l’any 2020
i de 5.830,36 €, per a l’any 2021.
Tercer.- Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez i Juli i el gerent, Sr. Josep
M. Marcé i Company, per a la signatura del conveni i també de la documentació necessària
per a la plena efectivitat d’aquest acord.

Quart.- Donar-ne coneixement a les àrees administratives d’Intervenció de Fons i Joventut
d’aquest Consell Comarcal així com a l'Ajuntament de Vilafant, sol·licitant-li que accepti el
càrrec bancari o efectuïn l’ingrés corresponent a la quantitat liquidada, seguint les condicions
de pagament habituals, 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.
Cinquè.- Publicar el Conveni íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, segons disposa
l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Sisè.- Publicar el Conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, segons articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Setè.- Informar el Registre de Convenis de la Generalitat, del Conveni subscrit, segons
Disposició Addicional 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú en defensa dels seus interessos.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Joventut i Esports,

En dono fe,
La Secretària,
Cristina Pou i Molinet

ANNEX 1

CONVENI DE DELEGACI Ó DE COM P ETÈN CI ES
ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P OR DÀ I L’AJUNTAM ENT DE VI LAFANT
DELS SERVEI S TÈCNI CS DE JOVENTUT
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal de l’Alt
Em pordà (el “CCAE”), 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 del present Conveni en virtut
de l’acord del Ple de la corporació de data 31 de juliol de 2018 assistida per la secretària de la
corporació, la Sra. Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
La Il·lustríssima Senyora Consol Cantenys Arbolí, alcaldessa de l’Ajuntam ent de Vilafant,
amb NIF P1723500C, 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 per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple
de la corporació en data 15 de juny de 2019 assistida pel secretari de la Corporació, el Sr.
Josep M. Cortada Puig.
En endavant, l’Ajuntament i el CCAE, podran ser referits individualment com una “Part” i,
conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats
que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que
representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la
capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni.

M ANI FESTEN
I.

Que l’Ajuntament és competent en matèria de polítiques de joventut en virtut de l’article 25.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (“LBRL”), l’article 66.1 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 (“TRLMRLC”).

II.

Que l’article 25.1.c) 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 atorga als Consells Comarcals
competències en matèria de cooperació econòmica amb els municipis integrats en la seva
demarcació comarcal per la realització de les obres, serveis o activitats dels municipis.

III.

Que, vist l’anterior, l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de joventut i
estan interessats en el foment de projectes i programes relacionats amb el desenvolupament
de programes relacionats amb la matèria, considerant convenient la seva gestió, direcció i
coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir un sistema de
polítiques de joventut capaç de consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori.

IV.

L’article 13 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut concreta que és
competència dels municipis l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut.
Tanmateix l’article 14 del mateix text legal preveu que els ens locals supramunicipals han de
vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de
qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels
ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden elaborar i aprovar
plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur àmbit territorial, així com també,
entre d’altres, prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica en matèria de joventut als
municipis de llurs àmbits territorials, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis
i fonamentant llur actuació en la coordinació i la promoció d'intervencions mancomunades.

V.

Els articles 14.1 i 14.2 d) de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut on
expressen que els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur
àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats
complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens
locals supramunicipals poden elaborar i aprovar plans de joventut, amb la participació dels
municipis de llur àmbit territorial. I els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions
d’assistència i cooperació als municipis, poden coordinar els equipaments juvenils, els serveis
juvenils i el personal especialitzat en joventut d’abast supramunicipal.

VI.

Vist el que disposen els articles 7 de la LBRL, 9.4 del TRLMRLC, el Capítol II del Títol IX de la
llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya (“LRJPAPC”) i els articles 167, 175 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) indiquen
que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

VII.

Que l’Ajuntament i el CCAE comparteixen objectius en matèria de polítiques de joventut i estan
interessats en el foment de projectes i programes relacionats en aquest àmbit amb el
desenvolupament dels diferents programes i serveis. Considerant convenient la seva gestió,
direcció i coordinació des dels serveis comarcals, amb l’objectiu de promoure i garantir el dret
dels joves a l’accés als recursos i serveis desplegats al territori en matèria de joventut.

VIII.

Que l’article 25.1 c) 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 assigna als Consells Comarcals les
competències que li deleguin o li encarreguin la seva gestió els municipis.

IX.

Que, per tot el manifestat anteriorment, el CCAE i l’Ajuntament manifesten interès recíproc en
que el CCAE assumeixi per delegació de l’Ajuntament la gestió dels serveis tècnics de Joventut
detallats en el present Conveni, i així, contribuir en l’assoliment dels objectius esmentats en
matèria de Joventut, prestant els mateixos amb subjecció als criteris d'homogeneïtat, qualitat,
economia, eficiència i eficàcia.

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 (“LRJSP”), ambdues Parts subscriuen el
present Conveni de delegació de competències (“Conveni”), que es regirà pels següents
P ACTES
P rim er. Objecte i naturalesa jurídica
1.1. L’objecte d’aquest conveni és la delegació al CCAE, que l’accepta, de les competències
municipals en matèria de Joventut, assumint genèricament les facultats i obligacions que
corresponen en la matèria d'acord amb el que estableix la normativa vigent i les establertes
en aquest Conveni, en particular les següents:

a) Prestar els Serveis de Joventut d’acord amb el que estableix al pacte tercer del present

Conveni.
1.2. Les raons que justifiquen la formalització del present conveni son les següents:
a) Es pretén garantir l’accés als serveis de joventut de forma homogènia per a la

globalitat de l’àmbit territorial del CCAE.
b) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública

més eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles
57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
1.3. El present conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les Parts
signatàries.
1.4. L’exercici de les competències delegades es realitzarà pel CCAE d’acord amb el principi de
autoorganització i de respecte a l’autonomia local.

1.5. La delegació no inclou mitjans personals per a l’efectiu exercici de les competències
delegades. Aquests mitjans seran aportats pel CCAE.
Segon. Com petència
2.1. D’acord amb allò establert a les manifestacions I, II, IV i V, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les
mateixes.

Tercer. Obligacions de les P arts
3.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:

Obligacions del CCAE:
3.1.1. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
assumeix les següents:
a) Complir amb les accions i obligacions establertes en el present Conveni en els termes

que recull la legislació.
b) Elaborar i planificar l’execució dels serveis i programes comarcals en matèria de

joventut que es desenvolupin al municipi.

c) Designar un tècnic de referència a l'esmentat municipi.
d) Elaborar, planificar i gestionar el procés de contractació del tècnic de joventut, si
escau.
e) Proporcionar la formació necessària al tècnic/a de joventut compartit/da per tal que
pugui resoldre la seva tasca als municipis que signin aquest conveni amb la màxima
eficàcia.
f)

Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada (reunions
de seguiment, etc.), amb el/la tècnic/a de joventut com també la coordinació amb la
resta de tècnics de joventut de la comarca.

g) 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.
h) Planificació, disseny i redacció del Pla Local de Joventut o del Pla de Dinamització
Juvenil, segons correspongui, a cadascun dels municipis que signa aquests conveni.
i)

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 Pla Comarcal de Joventut i respecti els acords apuntats
en aquest conveni.

j)

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

k) 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 tècnic de
joventut.
l)

Assumir els costos derivats de desplaçaments per anar al municipi, així com els costos
derivats del telèfon mòbil que emprarà el tècnic de joventut en el exercici de les seves
funcions.

m) Canviar, si s’escau i atenent a raons d’ordenació geogràfica i/o criteris metodològics

amb la finalitat de garantir el servei, el tècnic de referència al municipi per un altre
que formi part del mateix Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
n) Aportar la quantitat econòmica que no quedi coberta per les aportacions dels

ajuntaments i que garanteixi el correcte desenvolupament, sempre en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Obligacions de l’Ajuntament:
3.1.2. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, l’Ajuntament
assumeix les següents:
a) Donar suport i facilitar la tasca del tècnic de joventut en l’elaboració i execució del Pla
Local de Joventut.
b) Aprovar el Pla Local de Joventut per l’òrgan de govern facultat per a fer-ho.
c) Habilitar un espai equipat per tal que el tècnic de joventut pugui realitzar la seva tasca.
d) Dotar el tècnic de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar les
tasques que se li encomanin.
e) Desenvolupar el Pla Local de Joventut segons correspongui a cada municipi.
f)

Crear una partida i destinar una part del pressupost anual per a l'execució del Pla
Local de Joventut.

g) Assumir totes les tasques administratives que se'n derivin del treball del tècnic de
joventut.
h) Designar una persona, que actuarà com a interlocutor amb el Consell Comarcal i com
a responsable polític de Joventut.
i)

Facilitar tota la documentació necessària per tal de fer correctament el Pla Local de
Joventut i la seva posterior justificació.

j)

Respectar els horaris i el calendari de treball del tècnic de joventut.

k) Aportar la quantitat econòmica acordada per sufragar les despeses que genera aquest
servei.
l)

Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se'l requereixi en
relació amb la prestació dels serveis i programes.

m) Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.

3.1.3. Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència,
l’Ajuntament aportarà al CCAE, mitjançant rebut bancari o transferència bancària, la quantitat
de QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN AMB VUITANTA-NOU EUROS (4.251,89 €), l’any
2020 i CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA AMB TRENTA-SIS EUROS (5.830,36 €) l’any 2021.

3.1.4. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de
l’objecte d’aquest conveni que, bàsicament, es concreten les despeses derivades de la
contractació i coordinació del tècnic.
3.1.5. Per als següents exercicis, la quantificació exacta de l’aportació assenyalada es farà en
una addenda econòmica a aquest Conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels plens
de l’Ajuntament i del CCAE.
3.1.6. La quantitat acordada en aquest conveni no cobreix substitucions per baixes de
personal. En cas de necessitat de substitució per baixa del personal assignat, el cost de
substitució anirà a càrrec de l’ajuntament.

Quart. Aplicació pressupostaria
4.1. Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en
curs es carregaran a la partida pressupostària 920.22709 (Projecte 92) de l’Ajuntament de
Vilafant.
4.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor
el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o
suficient.

Cinquè. Seguim ent, vigilància i control
5.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell, efectuar un
seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per
cadascuna de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
5.2. La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una de
les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
5.3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix
la LRJPAPC.
5.4. En particular, la Comissió serà l’encarregada de:
a) La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110

de la LRJPAPC.
b) El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.

c) La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació de les
activitats que es porten a terme en el municipi en matèria de Serveis de Suport.
d) L'anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el
funcionament i l'organització.
e) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment

d'aquest Conveni.

Sisè. Vigència del conveni
6.1. La vigència del present Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i tindrà una duració
inicial de quatre (4) anys.
6.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les Parts
podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4 anys addicionals.
6.3. 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.
6.4. En cap cas el conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la LRJSP.

Setè. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incom plim ent de les
obligacions i com prom isos del Conveni.
7.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el seu
objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte del
Conveni. 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 del Conveni.
f)

Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.

7.2. En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà 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
LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests efectes, un liquidador.
7.3. En els supòsits d'extinció anticipada del Conveni, l’Ajuntament abonarà en tot cas al CCAE
l'import de les inversions realitzades que siguin necessàries per a l'exercici de les competències
delegades.
7.4. En els supòsits d'extinció anticipada per causa imputable a una de les Parts aquesta
indemnitzarà a l’altra pels danys i perjudicis que se li irroguin. En tots els casos d’extinció
anticipada del Conveni s’evitarà que els abonaments, indemnitzacions o possibles
compensacions previstes en aquesta clàusula suposin l’enriquiment i correlatiu empobriment
injust per a les parts signants.

Vuitè. Règim de m odificació
8.1. La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de
constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius
competents.

Novè. M iscel·lània
9.1. La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en
relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
Desè. P rotecció de dades de caràcter personal
10.1. Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix 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 pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i normativa complementària.
10.2. Cada part tractarà les dades personals identificatives dels interlocutors i del personal de
l'altra part amb la finalitat de gestionar els serveis objecte del present Conveni. Per a obtenir
més informació del tractament o per a accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus
drets, els interessats es podran adreçar al Delegat de Protecció de Dades de cada part.

10.3. En tant que l'Ajuntament delegarà al CCAE les competències en matèria de Serveis de
Suport, el Consell Comarcal assumirà les responsabilitats associades en el tractament de dades
personals i garantia de la confidencialitat de la informació i les dades personals, principalment:
a) Informar als usuaris dels serveis objecte del present Conveni del tractament de dades
que es portarà a terme, la identitat del responsable i les finalitats del tractament
d'acord amb allò establert a a la legislació.
b) Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb els serveis objecte del
present Conveni, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
c) Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte a la
informació i les dades personal. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida.
d) Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del
nivell de risc associat a la informació.
e) No realitzar transferència internacional de les dades fora de l'Espai Econòmic Europeu.
f)

Realitzar la gestió de les violacions de seguretat de dades, comunicant-les – si s'escau
– a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als interessats en un termini màxim
de 72 hores.

g) Garantir i donar resposta en l'exercici dels seus drets d'acord amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades.
h) Regular i gestionar tota subcontractació dels serveis objecte del present Conveni
d'acord a la legislació vigent.
Onzè. P ublicacions i R egistre
11.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts,
de conformitat amb 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 14 i la Disposició
addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis
de la Generalitat de Catalunya.
11.2. Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que
estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

11.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada comprensiva
dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art.
53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
11.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació
al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran
dutes a terme per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Dotze. R ègim Jurídic
12.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles

47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f)

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Tretze. Jurisdicció com petent
13.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació
o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

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

Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Per part de l’Ajuntament de Vilafant

Sra. Sònia Martínez i Juli
Presidenta

Sra. Consol Cantenys Arbolí
Alcaldessa

Sra. Cristina Pou i Molinet
Secretària

Sr. Josep M. Cortada Puig
Secretari

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

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1132)
5.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.
Fets

ATÈS que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
la creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
ATÈS que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic industrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
ATÈS que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
ATÈS que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries
que son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les
activitats del municipi.
ATÈS que en data 26 de novembre de 2019 mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de
Ventalló va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.
ATÈS que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de
la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.

ATÈS que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Ventalló per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.
ATÈS que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5704 es va notificar a
l’Ajuntament de Ventalló l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
ATÈS que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló.
Per part de la cap de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha informat favorablement la present proposta
d’acord.

Fonaments de dret
• DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals
• Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic • DL 4/2003 de 4
de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local
• Reglament del servei d'assistència tècnica
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Ventalló de conformitat amb el Conveni
marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords..
Segon.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Tercer.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Quart.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Ventalló i Serveis Econòmics del
Consell Comarcal.
Sisè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M. Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE VEN TALLÓ
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistitda per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssima Senyora R em ei Costa Reig, alcaldessa de l’Ajuntam ent de
Ventalló, amb NIF P1722400G 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 per la signatura
del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data ...... de
.............. de ........... assistida per la secretària de la Corporació, la Sra.
Montserrat Mitjanas Costal.
En endavant, l’Ajuntament de Ventalló i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.
M ANI FESTEN

I. Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta de
matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
II. Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en virtut dels
articles 25 i 28 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, que estableixen
que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis
i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents municipis.
III. Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels serveis
necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE ha
constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de comptar
amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa

activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.

IV. Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de l’àrea
de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27 de
novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
V. Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris per a la
prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a)

Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es
pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del
SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.

b)

Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament que
es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer
tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en relació amb
les sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat
i de revisions de les activitats del municipi.

VI. Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat de formalitzar
acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o pel
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per a dur-la
a terme.

VII. D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en que el
CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present Conveni pel
citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data de 26 de novembre de 2019.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
1. Objecte i naturalesa jurídica
Objecte:

1.1.
L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec
de gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats

1.2.
Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4
del Reglament del SAT.
1.3.
Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE,
correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que
resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte
d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.
b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part
dels tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas,
els requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de
llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

1.4.
La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
1.5.
Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara
conèixer i acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la
manifestació IV.
Naturalesa:
1.6.
Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients
per poder assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes
relacionats amb les matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la
prestació dels SAT a favor de l’Ajuntament.
1.7.
Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar
o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
2. Com petència
2.1.
D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència
en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
2.2.
El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les
competències de les Parts signatàries.
3. Obligacions de les P arts
3.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es
comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions:
3.2.

Obligacions del CCAE:

3.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.
b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient
per a la prestació del SAT a l’Ajuntament.

3.4.
Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE
aportarà els mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de
127.889,21 €:
a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b) Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48
€.
c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.
3.5.

Obligacions de l’Ajuntament:

3.6.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les
actuacions necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del
Conveni, posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat,
així com els recursos materials necessaris.
b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món
local de l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència
del Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen
a l’Annex IV. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses
derivades de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que,
bàsicament, es concreten en els costos del personal que hi destina el
CCAE.
d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar
la prestació del SAT.
e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar
satisfactòriament les funcions del SAT.
3.7.
Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions
econòmiques del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex,
actualitzant-se successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels
pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
3.8.
L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i
d’octubre contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera

anualitat es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el
Conveni.
4. Aplicació pressupostaria
4.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present
Conveni en l'exercici en curs es carregaran a les següents partides
pressupostàries:
a) Per l’Ajuntament:

La que s’indica a l’Annex V.

b) Pel CCAE:

Partida pressupostària 25.46202

4.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
5. Seguim ent, vigilància i control
5.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea
una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
5.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persones representants
de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.
5.3.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
5.4.
La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present
Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
6. Vigència del Conveni
6.1.
La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà
el dia 31 de desembre de 2021.
6.2.
En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de,
com a màxim, 4 anys addicionals.

6.3.
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.
6.4.
En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a
l’article 49.h) de la LRJSP.
7. Causes de resolució i conseqüències aplicables en
d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.

cas

7.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les
actuacions objecte del Conveni. 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 del
Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni
o a les lleis.
7.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.
8. Règim de m odificació

8.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
9. M iscel·lània
9.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
10.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2

Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts

Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
•

Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades personals,
el Consell Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les
següents obligacions:

•

Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals
únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades directament
amb el servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

•

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels seus treballadors respecte a la informació i les dades personal a les
que puguin accedir per a la prestació dels serveis. El Consell Comarcal
tindrà regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors.
Les obligacions de confidencialitat tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre el
Consell Comarcal i l'Ajuntament.

•

Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en
funció del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si
s'escau – hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema
Nacional de Seguretat, segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de
l’Administració Electrònica i la normativa que el modifica. Principalment
s’haurà de garantir que:

o

Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de
l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat implantades i definides
per l'Ajuntament.

o

En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin
altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament aquests compliran els
següents criteris:


La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i
exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia
de la informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.



Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i
suports homologats del Consell Comarcal com a suport
temporal de la informació. Aquests recursos i serveis s'ubicaran
a servidors propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.



L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al
professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i
secretes.

•

No realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.

•

Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals
a l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.

•

En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els
seus drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades l'adreçarà a l'Ajuntament.

•

No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho hagi
autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta subcontractació
haurà de ser regulada amb un contracte subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Consell
Comarcal.

•

Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al
tractament d’informació i dades personals, podent conservar únicament la
informació que sigui necessària per a garantir la protecció legal del Consell
Comarcal.

•

L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es
considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests principis
i mesures de seguretat.

11. P ublicacions i R egistre
11.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues
Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present
Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya.
11.2. Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb
el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
11.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia,
de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de
Comptes de 2 de desembre de 2016.

11.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial
de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal del CCAE.
12. Règim Jurídic
12.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular
els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).

b)

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57
(LRBRL).

c)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010).

d)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

e)

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

f)

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).

g)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

h)

La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.

13. Jurisdicció com petent
13.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació,
aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol
altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,

Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Ventalló

Sra. Sònia Martínez Juli
Presidenta

Sra. Remei Costa Reig
Alcaldessa

Annexos:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als
ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.

Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En matèria de planejament:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.

c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.

d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació

necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..

DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al

contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.

b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.

c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats com prèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Ventalló aportarà
al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a terme les modalitats de servei
integral i la de servei
d’activitat del SAT és de 9.001,30 Euros anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Montserrat Mitjanas Costal, secretària/secretària-interventora de l’Ajuntament de
Ventalló.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Ventalló en la sessió celebrada el dia ...... de
........... de ........ ha adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a terme el
Servei d’assistència tècnica, fins al 31 de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Ventalló acredita plena disponibilitat de la despesa a la que
es compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents, prevista a la partida

pressupostària .........................., i disposa del pressupost mínim per a garantir
l’aportació acordada de 9.001,30 Euros anuals,
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
................................................................... (nom i càrrec o funció que
exerceix), amb DNI ....................................... com a interlocutor/a únic/a de
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
La secretària

L’Alcaldessa

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini dedos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'hadictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepciód'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de
13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,
Pere Moradell i Puig
En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:15/TB/ mf (Núm. Exp:2020/1130)
6.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pont de Molins.
Fets

ATÈS que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
la creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
ATÈS que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic industrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
ATÈS que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
ATÈS que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries
que son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les
activitats del municipi.
ATÈS que en data 21 de gener de 2020 i número de registre 2020-831 mitjançant notificació
de resolució d’alcaldia, de data 17 de gener de 2020, l’Ajuntament de Pont de Molins va
sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.

ATÈS que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de

la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.
ATÈS que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Pont de Molins per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.
ATÈS que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5697 es va notificar a
l’Ajuntament de Pont de Molins l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
ATÈS que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pont de Molins.
Per part de la cap de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha informat favorablement la present proposta
d’acord.
Fonaments de dret

• DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals
• Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
• DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local • Reglament del
servei d'assistència tècnica
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).

• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent:
ACORD

Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Pont de Molins de conformitat amb el
Conveni marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final del document.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2020 i consignar aquest import l’aplicació pressupostària d’ingressos 25.46202
del vigent pressupost.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Pont de Molins i Serveis Econòmics del
Consell Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M. Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos.
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’ AJUNTAM ENT DE P ON T DE M OLI NS
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Josep Fuentes Jiménez , alcalde de l’Ajuntam ent de P ont
de M olins, amb NIF P 1714400G 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 facultat per la
signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data
...... de .............. de ........... assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Xavier
López Cumbriu.
En endavant, l’Ajuntament de Pont de Molins i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com
les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.

M ANI FESTEN

VIII.
Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta
de matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
IX. Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en virtut dels
articles 25 i 28 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, que estableixen
que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis
i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents municipis.
X. Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels serveis
necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE ha
constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de comptar
amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.
XI.

Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de l’àrea de
serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27 de
novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .

XII.

Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris per a la
prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a)

Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es
pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del
SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.

b)

Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament que
es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer
tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en relació amb

les sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat
i de revisions de les activitats del municipi.

XIII.

entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia
o quan
no es tinguin els mitjans idonis per a dur-la a terme.

XIV. D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en que el CCAE l
presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present Conveni pel citat
Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 17 de gener de 2020.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
14. Objecte i naturalesa jurídica
Objecte:
14.1. L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec de gestió
per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc d’actuació
del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats
14.2. Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4 del Reglament
del SAT.
14.3. Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE, correspondrà
a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que resultin, donin
suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. En
aquest sentit:
a)

L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i resolucions,
així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una eventual
contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.

b)

Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part dels tècnics
i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas, els requisits legals
que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de llicències d’obres, caldrà donar

compliment a allò establert a l’article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
14.4. La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències municipals, si bé
també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
14.5. Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara conèixer i
acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la manifestació
IV.
Naturalesa:
14.6. Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les següents:
a)

L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients per poder
assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes relacionats amb les
matèries objecte del present Conveni.

b)

El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la prestació
dels SAT a favor de l’Ajuntament.

14.7. Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar o eliminar
duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
15. Com petència
15.1. D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència en la que es
fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit
competencial de les mateixes.
15.2. El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les
Parts signatàries.
16. Obligacions de les P arts
16.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar,
assumint les següents obligacions:
16.2. Obligacions del CCAE:
16.3. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE
assumeix les següents:
a)

Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.

b)

Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient per a la
prestació del SAT a l’Ajuntament.

16.4. Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE aportarà els
mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de 127.889,21
€:
a)

Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b)

Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.

c)

Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.

16.5. Obligacions de l’Ajuntament:
16.6. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni,
l’Ajuntament assumeix les següents:
a)

Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les actuacions
necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del Conveni, posant a
disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat, així com els recursos
materials necessaris.

b)

Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món local de
l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració Oberta de
Catalunya.

c)

Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència del Conveni
l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen a l’Annex IV. Aquesta
aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de
l’objecte d’aquest Conveni que, bàsicament, es concreten en els costos del
personal que hi destina el CCAE.

d)

Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar la prestació
del SAT.

e)

Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar satisfactòriament
les funcions del SAT.

16.7. Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions econòmiques del
SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex, actualitzant-se
successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos
Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.

16.8. L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i d’octubre contra
liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera anualitat es
liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el Conveni.
17. Aplicació pressupostaria
17.1. Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en
l'exercici en curs es carregaran a les següents partides pressupostàries:
a)

Per l’Ajuntament: La que s’indica a l’Annex V.

b)

Pel CCAE:

Partida pressupostària 25.46202

17.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui
en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent
crèdit adequat o suficient.
18. Seguim ent, vigilància i control
18.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una
Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
18.2. La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada una
de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
18.3. Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
18.4. La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als
efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
19. Vigència del Conveni
19.1. La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 31
de desembre de 2021.
19.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat,
les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4
anys addicionals.

19.3. 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.
19.4. En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de
la LRJSP.
20.

Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incom plim ent
de les obligacions i com prom isos del Conveni.
20.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions objecte
del Conveni. 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 del Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les
lleis.
20.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.
21.

Règim de m odificació

21.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
22.

M iscel·lània

22.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
23.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2 Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts
Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
•

Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades personals, el
Consell Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les següents
obligacions:

•

Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i
exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei, restant
expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.

•

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
seus treballadors respecte a la informació i les dades personal a les que puguin

accedir per a la prestació dels serveis. El Consell Comarcal tindrà regulat el Deure
de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors. Les obligacions de
confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas que
finalitzi la prestació de serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
•

Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció
del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si s'escau – hauran
d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de Seguretat,
segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica i la normativa que
el modifica. Principalment s’haurà de garantir que:

o

Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de
l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat implantades i definides per
l'Ajuntament.

o

En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin
altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament aquests compliran els
següents criteris:


La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i
exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia de
la informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.



Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i suports
homologats del Consell Comarcal com a suport temporal de la
informació. Aquests recursos i serveis s'ubicaran a servidors
propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.



L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al
professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i
secretes.

•

No realitzar transferència internacional de les dades i informació responsabilitat
de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.

•

Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a
l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.

•

En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els seus
drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades l'adreçarà
a l'Ajuntament.

•

No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho hagi
autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta subcontractació haurà
de ser regulada amb un contracte subcontractada que reculli les mateixes
obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Consell Comarcal.

•

Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau - retornar
o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament
d’informació i dades personals, podent conservar únicament la informació que
sigui necessària per a garantir la protecció legal del Consell Comarcal.

•

L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es considerin
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests principis i mesures de
seguretat.

24. P ublicacions i R egistre
24.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues
Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present
Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya.
24.2. Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb
el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
24.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia,
de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de
Comptes de 2 de desembre de 2016.
24.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la
publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial
de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal del CCAE.
25. Règim Jurídic
25.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article
57 (LRBRL).

c)

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a
112 (L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD
781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
(LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.
26. Jurisdicció com petent
26.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació,
aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia a qualsevol
altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,

Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Pont de Molins

Sra. Sònia Martínez Juli

Sr. Josep Fuentes JiménezAlcalde

Presidenta

Annexos:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als
ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.

d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.

d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es

tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12

El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..
DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)

a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades amb el patrimoni municipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.

ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Pont de Molins aportarà al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a terme
les modalitats de servei integral i la de servei d’activitat del SAT és de 9.001,30
Euros anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Xavier López Cumbriu, secretari/secretari-interventor de l’Ajuntament de Pont de
Molins.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Pont de Molins en la sessió celebrada el dia ......
de ........… de ........ ha adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a terme el
Servei d’assistència tècnica, fins al 31 de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Pont de Molins acredita plena disponibilitat de la despesa
a la que es compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents, prevista a
la partida pressupostària .............................., i disposa del pressupost mínim per
a garantir l’aportació acordada de 9.001,30 Euros anuals.
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
................................................................… (nom i càrrec o funció que
exerceix), amb DNI ....................................... com a interlocutor/a únic/a de
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
El secretari

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Pere Moradell i Puig
Prenc raó,

En dono fe

Cap d’intervenció

La secretària

Toñy Asensio Belmonte

Cristina Pou Molinet

R/N:07/CC/lf (Núm. Exp:2020/669)
JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a la denegació de la sol.licitud de subvenció de l’Associació per a la Formació
Professional a l’Alt Empordà.

Fets

Les bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions del pressupost general
per a l’exercici 2020, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, estableixen que les subvencions
podran atorgar-se directament, entre altres, quan estiguin consignades nominativament en el
pressupost general del Consell Comarcal.
En el pressupost general del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’exercici 2020, hi ha
consignada una aplicació pressupostària, amb el nom «Subvenció Escola d’Hostaleria» i
número 65.4331.48000, per un import de 15.000,00 €.
Aquesta subvenció s’ha concedit en els darrers anys a l’Associació per a la Formació
Professional a l’Alt Empordà, com a ens gestor de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. El
vincle es trobava en els aspectes següents:
1) Els estatus, segons escriptura d’elevació a públics d’acords associatius de data 6
d’abril de 2011, defineixen a l’article 6, punt a), que la primera finalitat i objectiu de
l’Associació és «la gestió de l’Escola d’Hostaleria Alt Empordà ubicada a l’Avinguda M.
Àngels Anglada número 11, de Figueres, al costat de l’Institut Olivar Gran».
2) L’àmplia representativitat dels socis, que són: la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Girona, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt
Empordà, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Fundació
Privada Miquel, l’Associació de Pastissers Artesans de la província de Girona, els
Flequers Artesans de les Comarques Gironines i el Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Empordà.
3) La seu física i de treball diari, estava a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà
ubicada a l’Avinguda Maria Àngels Anglada número 11 de Figueres. Aquesta adreça
és la que consta a l’article 3, estatuts. A l’apartat 1, s’indica que «el domicili de

l’Associació s’estableix a la ciutat de Figueres i radica a la seu de l’Escola d’Hostaleria
Alt Empordà, ubicada a l’avinguda M. Àngels Anglada, número 11, sense perjudici de
poder canviar-lo per acord de l’Assemblea General i establir-lo en una altra localitat
del seu àmbit territorial».
4) Els logos que anaven a tota la documentació escrita, inclosa la pàgina web i el
material de difusió de cursos i activitats eren els de l’Escola d’Hostaleria i el de
l’Associació Formació Professional Alt
Empordà. Veure material de difusió a
l’annex 1
5) La descripció del projecte.
5.1) Segons el document de la Memòria d'actuació de l'activitat a
subvencionar (Annex 1), era:
Els beneficiaris de les activitats realitzades per l’associació a l’Escola d’Hostaleria
(tallers, xerrades, cursos, demostracions, promocions) son 3000 persones anuals. El
perfil dels beneficiaris es molt variat, des de professionals del ram, com a gent amb
inquietuds culinàries. L’origen dels beneficiaris son de tota la comarca de l’Alt
Empordà.
Les instal·lacions utilitzades per a la formació en qüestió són les de l’Escola d’hostaleria
sita al carrer Maria Angels Anglada 15 de Figueres. Es tracta d’un edifici de 2500 m2
en dues plantes, construït específicament per allotjar l’Escola d’Hostaleria de l’Alt
Empordà. Compta amb dues cuines, dues aules de teoria, una aula de cata de vins,
una aula de pastisseria/fleca, una aula de demostracions, vestuaris, serveis,
magatzems, neveres i sala de recepció de mercaderies.
5.2) Segons el document «memòria» dels anys anteriors, era:
L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola
d’Hostaleria de l’Alt Empordà ubicat a l’avinguda M. Àngels Anglada, 11, de Figueres.
Està integrada per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona,
l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Fundació Privada
Miquel, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà, el Gremi de
Pastissers de les Comarques Gironines, el Gremi de Flequers de les Comarques
Gironines i la D.O. Empordà.
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 té com a principals objectius la formació d'alumnes interessats en el ram de
l'hostaleria i ajudar a millorar la capacitació dels professionals en actiu, per així cobrir

la mancança de personal professional d'aquest sector dins la comarca de l'Alt
Empordà. D'aquesta manera facilitem la recerca de personal a tots els empresaris del
sector hoteler.
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.
Així mateix, 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. Presentació de productes innovadors.
- Mensualment, actes de promoció de productes del territori ( Ceba de figueres, vins
DO Empordà, poma, calçots,....), Botifarra dolça (El Graner- artesania de l'embotit),
Oli DOP Empordà ( Masetplana), Pa de Tramuntana (Maia Flequers), Sidra de
l'Empordà ( Momma), Foie (Collverd), Mel ( Abellaires Empordanesos).
- Entrevistes personalitzades a empreses per a copsar les demandes d’ocupació dels
sector i realització d’una borsa de treball.
- Semestralment, xerrades sectorials de restauració i hostaleria entre empreses i
treballadors per a la realització de contactes entre ells.
- Cicles de cuina del mon oberts al públic (França, Italia, Japó, China, EEUU, Rusia,
Gran Bretanya, Marroc).
- Curs de Manipulació d’aliments
- Tallers de Nadal: Menu de nadal, Aperitius nadalencs.
- Cursos a mida de les mancances formatives dels treballadors sota demanda dels
empresaris del sector.
 Diploma d’especialització dual en cuina i serveis de restauració amb
titulació amb certificat de professionalitat del SOC.
 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
 Tallers de Formació empresarial
 Cuina japonesa
 Envasat al buit
 Tècniques de pastisseria artesana
 Tècniques de pizzeria artesana
- Pagina web com a punt de consulta d’activitats de l’escola i noticies referents a la
formació, ocupació i reinserció. www. ehae.cat
- Punt de trobada entre empresaris i productors del territori. Els productors fan
presentacions dels seus productes realitzant showcokings
- Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració que pot tenir
qualsevol persona,empresa o treballador, amb inquietuds sobre el tema de restauració
6) La utilitat pública i l'interès social de l'Escola d'Hostaleria es basava en
els punts següents:
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 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.
Tots els punts descrits al punt 5.2)
En relació a la sol·licitud d’enguany, els vincles entre l’Associació per a la Formació
Professional a l’Alt Empordà i l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, es modifiquen.
Concretament:
1) A la memòria presentada es diu textualment:

«L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà (AFPAE) ... Del
1994 fins el 2010 ha gestionat l’antiga Escola d’hostaleria a Vilamalla i
posteriorment, fins el 2019, l’Escola d’hostaleria de Figueres.
Els membres de la junta de l'Associació decideixen a finals del curs 18/19 que
pel curs 19-20 l‘Associació ha de continuar la seva activitat formativa integral
i inclusiva en un nou espai, i que l’Escola d’hostaleria passarà a ser
gestionada pel Departament d’Ensenyament exclusivament per
cursar cicles formatius».
2) En relació a la finalitat i objectius, no s’esmenta la de les passades convocatòries,
si no que fa referència a:
2.1) La programació, organització i impartició de cursos de formació
professional, reglada, ocupacional i contínua de qualsevol branca i
especialitat, també les relacionada amb l’hostaleria i el turisme; la fleca i la
pastisseria; l’alimentació i l’enologia; la indústria, el comerç i els serveis
agroalimentaris; així com d’altres cursos i seminaris, tant presencials o semi
presencials com a distància, específics i complementaris; de reciclatge de
professionals dels esmentats sectors
2.2) Jornades, taules rodones, conferències i col·loquis, de mostres,
exposicions, demostracions, tastos, i altres actes similars de caràcter
pedagògic o informatiu.
2.3) La millora, per la via de la formació professional i de la docència
complementària esmentada, de les possibilitats d’accés al treball de persones
en situació d’atur o en període d’aprenentatge, i l’establiment de mecanismes
de formació contínua i permanent, de reciclatge i de promoció laboral de
treballadors i professionals dels esmentats sectors.
2.4) La col·laboració amb totes les administracions públiques i, singularment,
amb els òrgans de l’Administració de la Generalitat competents en matèries
d’educació, de turisme i hostaleria, de treball i d’indústria, comerç i serveis
agroalimentaris, i participar activament en la gestió de la formació pràctica
dels alumnes de l’Escola en empreses i centres de treball, en la homologació
d’aquestes i aquests, en el control de compliment de la programació de les
pràctiques i en la designació de tutors dels alumnes.
2.5) La cooperació, en tots els àmbits de l’activitat docent i formativa
esmentada, amb tota classe d’institucions, organismes, entitats i empreses
relacionades o interessades amb aquestes.
3) Els socis continuen essent els mateixos.

4) A la memòria es diu textualment «Actualment l’ AFPAE exerceix la seva activitat
formativa en dos indrets: 3.1) Les instal·lacions de l’antiga escola d’oficis del Castell
de Sant Ferran on es realitza el servei de Unitats d’Escolarització Compartida (UEC)
2018 -2020 en la modalitat de tastets d’oficis. I 3.2) El Restaurant La Clau (cafeteria
del casal cívic). L’adreça que figura a la instància de sol.licitud és el carrer poeta
Marquina 2 de Figueres.
5) El logo de l’Escola d’Hostaleria no apareix en la
documentació escrita. Només hi ha el de
l’Associació.
Apareix un nou logo de l’APFAE:
A la web s’anuncia com a l’Escola de noves

oportunitats AFPAE.

6) Finalitat i import de la sol·licitud:
Pressupost total de l’activitat: 39.000,00 €.
Import sol.licitat: 15.000,00 €
Finalitat de la subvenció segons el model de sol.licitud: despeses de
coordinació general i administració Escola.
Finalitat de la subvenció segons l’annex 1 de la memòria: L’activitat a
subvencionar és la coordinació general d’activitats realitzades a l’Associació
per a la Formació Professional a l’alt Empordà.
7) La descripció del projecte a realitzar.
7.1) Segons el document «2_1_Sol_licitud_memoria» relatiu a la Memòria
d'actuació de l'activitat a subvencionar (Annex 1), s’especifica que:
L’AFPAE és una entitat formativa especialitzada en formació ocupacional. Ens
especialitzem en col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió. Impulsem actuacions

educatives i professionalitzadores alternatives per a joves i adults que, per la seva
situació personal i de recorregut de fracàs i abandó, no encaixen en les diverses
ofertes d'ensenyament reglat. Persones que es troben desvinculades dels circuits
educatius ordinaris i/o en risc d'exclusió social i dificultats laborals. Treballem
l'acompanyament integral dels nostres alumnes i ens enfoquem a millorar tant les
competències formatives i laborals, com les habilitats personals per afrontar i millorar
la seva ocupabilitat.
Actualment l’ AFPAE exerceix la seva activitat formativa en dos indrets:
2.1) Les instal·lacions de l’antiga escola d’oficis del Castell de Sant Ferran on
es realitza el servei de Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) 2018 -2020
en la modalitat de tastets d’oficis.
2.2) El Restaurant La Clau (cafeteria del casal cívic)
La gestió del Restaurant la Clau és una experiència pilot a tota Catalunya
mitjançant acord amb el Departament de Benestar Social i Família, que pretén
posar en convivència usuaris del casal, molts d’ells de la tercera edat, amb
joves en risc d’exclusió que utilitzen aquest espai com un espai pràctic i
formatiu en hostaleria.
Oferim menús un dia, i menjar per emportar dos dies a la setmana elaborat
pels alumnes d’aquest projecte social i inclusiu.
Aquest espai formatiu ofereix preus limitats pel departament de la generalitat
i molt econòmics que té en compte també la situació de vulnerabilitat dels
seus consumidors principals.
També disposem per la utilització de la formació teòrica d’aules polivalents del
propi casal cívic.
5.2) Segons el document «memòria_2020»:
L’AFPAE és una entitat formativa especialitzada en formació ocupacional. Ens
especialitzem en col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.
Impulsem actuacions educatives i professionalitzadores alternatives per a joves i
adults que, per la seva situació personal i de recorregut de fracàs i abandó, no
encaixen en les diverses ofertes d'ensenyament reglat. Persones que es troben
desvinculades dels circuits educatius ordinaris i/o en risc d'exclusió social i dificultats
laborals.
Treballem l'acompanyament integral dels nostres alumnes i ens enfoquem a millorar
tant les competències formatives i laborals, com les habilitats personals per afrontar i
millorar la seva ocupabilitat.

Així mateix, l’AFPAE organitza activitats relacionades amb l’hostaleria, Cursos a mida
de les mancances formatives dels treballadors sota demanda dels empresaris del
sector; Tallers de Formació empresarial; Pàgina web com a punt de consulta
d’activitats de l’escola i notícies referents a la formació, ocupació i reinserció.
www.ehae.cat. Punt de referència per qualsevol dubte sobre hostaleria i restauració
que pot tenir qualsevol persona, empresa o treballador, amb inquietuds sobre el tema
de restauració
6) La utilitat pública i l'interès social de l'Escola d'Hostaleria. El document
de la memòria, diu literalment:
«Les raons d’interès públic, social i econòmic estan directament relacionades amb el
sector econòmic que ens ocupa.
L’ AFPAE a més de ser considerada una associació que vetlla per l’acompanyament
integral dels seus alumnes i la seva formació i ocupabilitat, vol mantenir l’esperit de
centre impulsor de la cultura, territori i gastronomia de l’ Empordà i és per aquest
motiu que en la seva oferta gastronòmica sempre té rellevància el producte de
proximitat km 0 ,i productes amb segell de qualitat alimentaria Girona Excel·lent.»
Per part dels serveis tècnics de l’àrea de Promoció Econòmica s’ha informat desfavorablement
a atorgar la subvenció sol.licitada per l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt
Empordà.
Fonaments de dret
-

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

-

Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic.

-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS). Títol 3 (Activitat de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques), Capítol I (Subvencions), articles 118 a 129.

-

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 (TRLMRLC).

-

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

-

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).
Les bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal de l’any 2020. Annex I.
Bases reguladores per a la concessió i justificació de subvencions comarcals.
L’òrgan competent per adoptar l’acord és la Junta de Govern Local d’acord amb el
Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’
Alt Empordà, proposa a la Junta de Govern, l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Denegar la subvenció sol·licitada per l’Associació per a la Formació Professional a
l’Alt Empordà, per un import de 15.000,00 €, perquè no es pot vincular les activitats d’aquesta
Associació amb l’Escola d’Hostaleria. La subvenció només es pot atorgar directament, quan
està consignada en el pressupost general del Consell Comarcal. Per aquest any, hi ha
consignada una aplicació pressupostària, amb el nom «Subvenció Escola d’Hostaleria» i
número 65.4331.48000.
La causa de la denegació és la següent:
En les darrers anys, es podia acreditar el vincle entre l’Associació per a la Formació Professional
a l’Alt Empordà i l’Escola d’Hostaleria. Aquest any, la situació ha variat i no es pot acreditar
aquest vincle, amb la qual cosa no es pot atorgar directament la subvenció consignada amb
el nom «Subvenció Escola d’Hostaleria».
En la memòria presentada per l’Associació, s’explica aquest fet. Es diu, literalment, el següent:
«L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà (AFPAE) ... Del 1994 fins
el 2010 ha gestionat l’antiga Escola d’hostaleria a Vilamalla i posteriorment, fins el
2019, l’Escola d’hostaleria de Figueres.
Els membres de la junta de l'Associació decideixen a finals del curs 18/19 que pel curs
19-20 l‘Associació ha de continuar la seva activitat formativa integral i inclusiva en un
nou espai, i que l’Escola d’hostaleria passarà a ser gestionada pel Departament
d’Ensenyament exclusivament per cursar cicles formatius».
A més a més:
1) A la finalitat i objectius d’edicions passades es manifestava, en primer terme, que
«L’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà gestiona l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà ubicat a l’avinguda M. Àngels Anglada, 11, de Figueres». Aquest any no es
manifesta aquest fet i s’inclouen altres finalitats explicades a l’apartat d’antecedents. Per una
altra banda, l’Associació es defineix com una entitat formativa especialitzada en formació
ocupacional, i la seva especialització en col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

Les noves finalitats de l’Associació són molt importants i prioritàries a la comarca, atenent a
la seva realitat laboral, i necessitats dels col·lectiu en risc d’exclusió. Tot i això, en aquest
informe es valora el vincle entre l’Associació i l’Escola d’Hostaleria per a l'atorgament d’una
subvenció directa, segons les bases d’execució del pressupost del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà 2020.
2) L’activitat de l’Associació s’ha desplaçat de l’Avinguda M. Àngels Anglada, 11, de Figueres,
on està ubicada l’Escola d’Hostaleria, a les instal·lacions de l’antiga escola d’oficis del Castell
de Sant Ferran i al El Restaurant La Clau (cafeteria del casal cívic).
3) A la sol.licitud d’enguany no hi ha el logo de l’Escola d’Hostaleria. El nom de la web és la
mateixa que l’any passat www.ehae.cat, però els seus logos i continguts són diferents, tal com
s’explica a l’apartat d’antecedents. Actualment hi ha un nou logo d’AFTAE i un nou nom «Escola
de noves oportunitats AFPAE».
4) En relació a la descripció del projecte, en les edicions passades es centrava plenament en
les activitats d’hostaleria i es feia una relació concreta i molt detallada, tal com s’explica a
l’apartat d’antecedents. A la descripció d’enguany s’introdueixen actuacions que són noves i
diferents, de caire educatiu, professionalitzador i alternatiu per a joves i adults que, per la
seva situació personal i de recorregut de fracàs i abandó, no encaixen en les diverses ofertes
d'ensenyament reglat; actuacions d'acompanyament integral i millora de les competències
formatives i laborals, i de les habilitats personals per afrontar i millorar la seva ocupabilitat.
També s’apunta que l’AFPAE organitza activitats relacionades amb l’hostaleria. Tot i això, al
mirar a la pàgina web actual s’observa que la formació especialitzada en el sector de
l’hostaleria, són formacions realitzades durant els anys 2018 i 2019.
5) La motivació i la utilitat pública també s’han modificat, essent el de les edicions passades
totalment centrat en el sector d’hostaleria i amb variacions en relació a aquest any, on
s’introdueixen ítems diferents, segons es detalla a l’apartat d’antecedents.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació per a la Formació Professional a l’Alt Empordà.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar
des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat,

En dono fe
La secretària

Joan Cano Yañez

Cristina Pou Molinet

R/N:02/FFR/pa (Núm. Exp:2020/403)
15.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la contractació del dels serveis professionals de manteniment dels webs i
aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal.- Es declara desert.Fets

Per acord de la Junta de Govern de data 4 d’agost de 2020 es va aprovar l’expedient de
contractació i es va disposar convocar la licitació dels serveis professionals de manteniment
dels webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
per procediment negociat sense publicitat ni concurrència, per raons de protecció d’exclusiva,
inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial, amb un pressupost base de licitació de
119.142,50€, que més 25.019,92 € en concepte del 21% d’IVA, fa un total de 144.162,42€, i
una durada de quatre anys.
En el mateix acord es va disposar convidar la Sra. Lorena Capel Hernández, propietària
intel·lectual del programari, perquè en el termini de quinze dies naturals a comptar des del
següent a la recepció de la invitació presentés la seva proposició.
Durant el termini de presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 8 de setembre de
2020, la Sra. Lorena Capel Hernández no va presentar oferta, tal i com queda explicat a
l’informe tècnic de la cap d’àrea de Medi Ambient.
Fonaments de dret
•
•
•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú d) Llei 7/1-985, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
en allò que no s'oposi a la llei.
L’òrgan competent per adoptar el present acord és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Declarar desert el procediment de contractació dels serveis professionals de
manteniment dels webs i aplicacions online de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà .
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea
de Medi Ambient,

En dono fe,
la Secretària,

Cristina Pou Molinet

R/N: 10/HV/ep (Núm. Exp: 2019/762)
14.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD DE LA CONSELLERA DELEGADA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Acceptació de la subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya per a l'execució de la fase 2
de construcció del Centre de tractament de Residus de l'Alt Empordà situat al municipi de
Pedret i Marzà.
Fets
1. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va executar les obres de la primera fase de construcció
del Centre de tractament de Residus, les quals va justificar fins al 31 de desembre de 2018,
tancant així el conveni de finançament sense haver pogut executar la totalitat de les instal·lacions
previstes.
2. Atès que el termini d'execució de les obres per tal de finalitzar totes les obres i actuacions
previstes no va ser suficient durant la vigència del primer conveni de finançament, el Consell
Comarcal va sol·licitar, en data 20 de maig de 2019, una nova subvenció a l’Agència de residus
de Catalunya per executar la segona fase del complex de tractament de residus.
3. La sol·licitud anava complementada per un document amb les diferents actuacions que
haurien de ser objecte de finançament d'infraestructures que permetés finalitzar els treballs
iniciats i les memòries valorades de les actuacions que es resumeixen en el següent quadre:

ACTUACIÓ

PRESSUPOST PREVIST ( DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
IVA inclòs)

Deixalleria comarcal i centre 3.018.950,00 €
administratiu ( CTR2)
Caseta control i magatzem
bicicletes i barreres

Tancament façana nord

Obra adjudicada i contracte en suspensió
a l'espera de finançament

209.389,01€

Canvi de l'actual caseta de control del
complex per una caseta d'obra que
permeti fer el control d'entrada a totes les
instal·lacions. Magatzem de bicicletes
previst al CTR2 i no adjudicat.

139.776,12€

Ha de permetre refinar el compost sense
les interferències de la tramuntana.
Inclòs exutoris per a incendis.

ACTUACIÓ
Passarella circuit de visites
circuit

Basses de pluvials

PRESSUPOST PREVIST ( DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
IVA inclòs)
100.822,92€

Cal finalitzar el circuit de visites allargant
la passarel·la actual per permetre veure
tota la planta sense sortir de la zona de
visitants.

142.119,91€

Basses que calia executar amb l'ampliació
de l'abocador comarcal però varen
quedar aturades per requerir una
modificació del Pla especial.

Premsa

800.000,00€

Protecció avifauna

30.090,28€

Canalització cuneta banda 29.975,84€
nord

Adequació entorns

50.000,00€

Subministrament d'equips
deixalleria, mobiliari i equis
de so i video i informatics 770.764,93€
CTR2
Gestió informàtica

25.075,28€

Redacció de projectes i
direccions obra ( sense 25.949,84€
plantes de tractament)

L'actual premsa de l'abocador arriba al
final de la seva vida útil, es va treure de
la obra del CTR la premsa nova prevista
perquè en aquell moment estava en bon
estat i es podia continuar utilitzant. Ara
ha arribat a final de vida útil i cal
substituir-la.
Instal·lació de cables i altres elements
dissuasius pels ocells en les coberts de les
naus.
Durant l'obra del CTR i canvis en els
camins d'accés es va deixar inacabada la
canalització d'una cuneta a la banda nord
dels terrenys del complex.
El complex és en un corredor biològic
entre dos espais naturals, cal fer un
projecte de restauració dels espais de
l'entorn incidint en que també faci de
barrera d'espècies invasores que podrien
propagar-se des del CTR.
Es tracta dels elements i maquinària de la
deixalleria, mobiliari de les oficines edifici
administratiu, aules ambientals, taller...
Actuacions informàtiques que manquen
per a la posada en marxa de les
instal·lacions que cal construir.
Projectes i direccions d'obra que calen
per a executar les obres que manquen en
la fase 2. Poden ser realitzades per
tècnics externs o bé interns del Consell
comarcal.

ACTUACIÓ

PRESSUPOST PREVIST ( DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ
IVA inclòs)

Comunicació

79.625,17€

Total
previstos

Accions de comunicació i educació
ambiental relacionades amb les visites i
espais d'exposició del CTR.

conceptes 5.422.539,30€

4. L’Agència de Residus de Catalunya va resoldre, en data 21 de setembre de 2020,
l’atorgament d’una subvenció directa de 4.622.539,30€ (IVA inclòs) al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà per a finançar el 100% de les actuacions complementàries del Centre de
tractament de residus.
5. Les actuacions complementàries que són objecte de la subvenció inclouen:
a. Obres i equipaments per a un centre logístic de gestió de residus municipals, incloenthi:
 Un edifici administratiu de coordinació i comunicació ambiental.
 Una deixalleria comarcal.
 Una planta de desballestament de residus voluminosos i preparació per a la seva
valorització.
 Una caseta de control, magatzem de bicicletes i barreres d’accés.
b. Un conjunt d’actuacions de millora tècnica i ambiental del CTRM, incloent-hi:
c.

 Tancament de la façana nord.
 Passarel·la del circuit de visites.
 Basses de recollida d’aigües pluvials.
 Sistema de protecció contra l’avifauna.
 Canalització de la cuneta banda nord.
 Adequació dels entorns.

d. Despeses associades a enginyeria, assistència tècnica, llicències, seguretat i salut i
control de qualitat, comunicació, gestió informàtica i altres despeses relacionades.
6. El termini d’execució de les actuacions finalitzarà com a màxim el 31 d’octubre de 2023 i el
termini de justificació finalitzarà el 31 de desembre del 2023.
7. En relació a la subvenció sol·licitada cal destacar que no s’ha subvencionat la premsa i s’han
restat, de la quantitat sol·licitada, els 800.000,00€ pressupostats per aquest concepte.

8. El pressupost del Consell Comarcal pel 2020 inclou les partides corresponents a les
actuacions considerades necessàries per a fer les actuacions de la fase 2 del CTR i que són:
PARTIDA
45162162200
45162162302
45162362902
45162362600
45162362901

DESCRIPCIÓ
Execució
obra
deixalleria
comarcal, edif administratiu i
planta voluminosos
Subministrament,
maquinaries
deixalleria
Assessoraments tècnics alters
instal·lacions
Gestió informàtica
Comunicació CTR
TOTAL

PRESSUPOST
3.018.950,00€
1.303.792,83 €
25.949,84€
25.075,28€
79.625,17€
4.453.393,12€

9. La diferència del pressupost de 2020 amb la quantitat atorgada per l’Agència de residus de
Catalunya és de 169.146,18 € que cal afegir a la partida 45162162302 que porta el nom de
subministrament, maquinaries deixalleria del pressupost vigent. Val a dir que la proposta de
pressupost pel 2021 per a les inversions del centre de tractament de residus era la mateixa
que el pressupost de 2020 vigent, i no s’ha fet l’aprovació del mateix.
10. La Cap de l’àrea de Medi Ambient, amb informe emès en data 30 de setembre de 2020,
informa favorablement l’acceptació de la subvenció de 4.622.539,30€ (IVA inclòs) per a les
actuacions relacionades amb la fase 2 de la construcció del Centre de tractament de residus de
l'Alt Empordà.
Fonaments de dret
•

Llei 38/2003, de 17 novembre, General de subvencions.

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

•

Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

•

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS).

•

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 (TRLMRLC).

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refòs de la llei
reguladora de residus.

Per tot això, la consellera delegada de l'Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Acceptar la subvenció d’un import màxim de quatre milions sis-cents vint-i-dos mil
cinc-cents trenta-nou euros amb trenta cèntims (4.622.539,30 €), IVA inclòs, atorgada per
l’Agència de Residus de Catalunya per finançar fins al 100% del pressupost de les actuacions
complementàries del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà.
Segon.- Consignar l’ingrés de 4.622.539,30 € a l’aplicació pressupostària d’ingressos número
45.75182 del pressupost vigent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Efectuar els ajustaments comptables que es considerin necessaris, atès que l’àrea
de Medi Ambient preveia en el seu pressupost inicial, aprovat l’any 2019, un import de
4.453.393,12 € a l’aplicació pressupostària d’ingressos 45.75182.
Quart.- El termini per justificar aquesta subvenció és el 31 de desembre de 2023.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’àrea de Serveis
Econòmics de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes adients.
Sisè.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent perquè realitzin tants actes i gestions
com calqui per executar el present acord.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La consellera delegada
de l'àrea de Medi Ambient,

Anna Palet Vilaplana

En dono fe,
La Secretària,

Cristina Pou Molinet

R/N:12//mva (Núm. Exp:2020/1279)
13.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a convocatòria especifica subvencions culturals a l'Alt Empordà 2020

Fets
1.- Per acord de ple de data 4 d’agost de 2020 es van aprovar les bases específiques que han
de regir l’atorgament de subvencions culturals a l’Alt Empordà.
L'àrea de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Empordà vol convocar anualment Subvencions
a Projectes culturals a l'Alt Empordà per tal de fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit
de la cultura i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, té com a finalitat fomentar
la cultura al àmbit del patrimoni cultural material i immaterial.
2.- Que el passat 18 de setembre de 2020 va finalitzar el termini d’exposició pública sense que
s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment. Les bases van ser publicades al BOP núm
2020-159 de 18 d’agost de 2020.
3. L'objecte de les subvencions és atorgar ajut financer a projectes culturals a desenvolupar
en els municipis de la comarca i que tinguin un abast i projecció comarcal.
4.- Que un cop finalitzat el termini d’exposició pública de les bases del concurs es pot tramitar
l’aprovació de la convocatòria del concurs a través d’un acord de junta de govern.
5.-Atès l’informe de la cap d’àrea de Cultura i Educació la qual proposa aprovar la convocatòria
especifica subvencions culturals a l'Alt Empordà 2020.
6.- Atès la proposta del conseller de cultura el qual proposa aprovar la convocatòria especifica
subvencions culturals a l'Alt Empordà 2020.
Fonaments de dret
Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres , activitats i serveis
dels ens locals (ROAS)

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya (TRLMRLC)

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC).

•

Llei 40/2015, d’1 octubre, de regim jurídic del sector públic

•

llei 39/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

•

Articles 22 al 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

Els articles 55 a 64 del Reglament de la llei 382003 de 17 de novembre, General de
Subvencions , aprovat pel reial decret 887/2006, de 21 de juliol

•

Els articles 21.1f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Regim Local.

•

L’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les
entitats locals, aprovat pel reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en cas de
tractar se d’Associacions.

•

El reial decret 130/2019, de 8 de març pel qual es regula la Base de Dades Nacional
de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de cultura, proposa a la Junta de Govern, l'adopció
del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la convocatòria especifica subvencions culturals a l'Alt Empordà 2020., la
qual s’adjunta com Annex I
Segon.- Trametre la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BNDS) així
com també tots aquells formularis necessaris per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província (BOP). Així com publicar la convocatòria al tauler d’edictes i a la pàgina web del
Consell Comarcal.
Tercer.- Consignar la dotació econòmica d’aquesta convocatòria per un import total de
30.000,00€ a l'aplicació pressupostària 20.9201.48012 que porta el nom de "subvencions
culturals 30.000€" del pressupost vigent.

Quart.- Facultar indistintament la presidenta i el gerent d’aquest consell comarcal, perquè
duguin a terme tants actes i gestions com calguin per executar els presents acords.
Cinquè.- Donar-ne coneixement a l’Àrea de Serveis Econòmics d’aquest Consell Comarcal als
efectes adients.
Figueres a la data de la signatura electrònica
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de cultura,

Intervingut i conforme,
La interventora,

En dono fe,
La secretària

Anna Maria Macià Bover

Cristina Pou Molinet

ANNEX I:
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER SUBVENCIONS CULTURALS
ANY 2020
e.

Bases Reguladores

Les subvencions objecte de la present convocatòria es regeixen per allò establert a la present
convocatòria; les bases d'execució del pressupost, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions; el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial Decret
886/2006, de 21 de juliol; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques; el Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel que es regula
la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i tots els altres
ajuts públics; i les restants normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i
en el seu defecte, les normes de dret privat.
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions van ser aprovades en data 4
d’agost de 2020, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província n.º 159, de data 18 d’agost
de 2020.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència
competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una
prelació entre elles, en correspondència amb els criteris de valoració establerts en les bases i
en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin
obtingut una més gran valoració en aplicació dels citats criteris.
f.

Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents: 30.000€ de
l’aplicació pressupostaria 20 9201 48012 SUBVENCIONS CULTURALS.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és deTRENTA MIL EUROS (30.000€)
g.

Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la Subvenció

Objecte i finalitat
a.

L’objecte de la subvenció és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a través de l’àrea de Cultura destinades a finançar
projectes / activitats culturals que tinguin com a objectiu:

I.

promoure projectes culturals en els municipis de la comarca, que

impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar una millora de la qualitat
de vida de les persones o mantinguin les ja existents.
II.

atorgar ajut financer a projectes/ activitats culturals a desenvolupar

en els municipis de la comarca i que tinguin un abast i projecció comarcal.
b.

La subvenció té per finalitat donar compliment als objectius estratègics definits al Pla
d’Actuació Comarcal, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes / activitats
cultural d’interès públic o social que tinguin per finalitat: Un esforç conjunt entre les
administracions públiques, les entitats socials per promoure projectes culturals en
els municipis de la comarca, que impulsin noves iniciatives en el territori per fomentar
una millora de la qualitat de vida de les persones o mantinguin les ja existents.

Despeses subvencionables
Seran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin
abans que finalitzi l'any natural en què s'hagi concedit la subvenció.
En particular, es consideraran despeses subvencionables les següents:
III. Els necessaris per el desenvolupament de l’activitat subvencionada
IV. Cost d’adquisició no superior al mercat
V.

Import superior al dels contractes menors (aportar 3 pressupostos)

VI. Despeses financeres si estan directament relacionades
VII. Despesa en assessoria jurídica i financera si estan directament relacionades
VIII. Despeses notarials i registrals si estan directament relacionades
IX. Despeses pericials si estan directament relacionades
En cap cas el cost de l'adquisició de les despeses subvencionables pot ser
superior al valor normal de mercat.
c.

Seran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la
naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin
abans que finalitzi l'any natural en què s'hagi concedit la subvenció.

d.

També seran subvencionables les despeses relatives al funcionament ordinari de les
entitats (lloguer seu social, consums, telefonia, internet, material d’oficina,... ),
sempre que siguin necessàries per a la realització de l’activitat que se subvencioni. La
quantia d’aquestes despeses no podrà representar més d’un 20% del total del
pressupost subvencionable. En aquest cas, el sol·licitant haurà de justificar el criteri

de repartiment i el percentatge que aquestes despeses representin sobre el seu total
de despeses de funcionament ordinari. En el moment de la justificació s’haurà de
presentar i acreditar el 100% d’aquestes despeses i no només el percentatge imputat
a la subvenció.

Despeses no subvencionables
e.

No seran subvencionables les despeses que no estiguin relacionades inequívocament
amb l’acció subvencionada.

f.

En tot cas, no són subvencionables:
i.

Els interessos deutors dels comptes bancaris.

ii.

Els interessos, recàrrecs i sancions administratius.

iii.

Les begudes alcohòliques.

iv.

Els impostos indirectes, com ara l’IVA, si aquests són recuperables.

v.

Les despeses destinades a inversions.

vi.

Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons els
supòsits establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la LGS (RLGS) i en general els
supòsits que determina la normativa mercantil i tributària aplicable.

Import de la subvenció
g.

L'import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total dels projectes /
activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment
fixada.

h.

La concessió dels ajuts contemplats a la present convocatòria se subjectarà als
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació
i utilització dels recursos públics.

Període d’execució
i.

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes / activitats
desenvolupats/ades durant el període de gener -desembre de 2020.

h.

Requisits per a Sol·licitar la Subvenció i Forma d'Acreditar-los

a.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones que hagin de realitzar
l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobin en la situació que
legitima la seva concessió, sempre que no estiguin afectades per cap de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (LGS).

b.

Així mateix, en poden ser beneficiàries, les persones jurídiques, les agrupacions de
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui
personalitat jurídica.

c.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
sense personalitat jurídica, s’hauran de fer constar expressament, tant en la
formalització de la sol·licitud com en la resolució o en l’acord de concessió, els
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import
de la subvenció que s’haurà d’aplicar.Les programacions anuals de les entitats i
associacions no seran objecte d’aquesta subvenció.assumits per cada membre de
l’agrupació, així com l’import de la subvenció que s’haurà d’aplicar.

d.

Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d’aquesta
subvenció.

e.

L'activitat o activitats del projecte s'hauran de executar en el període indicat en la
convocatòria anual.

f.

Els projectes hauran d’incorporar la perspectiva de gènere i s’orientaran a promoure
el patrimoni cultural material o immaterial a la comarca de l’Alt Empordà

g.

Els projectes s'hauran d'implementar en un o més municipis de la comarca La seva
ubicació ha de ser en un espai públic.

h.

Els àmbits d'aplicació en què es podran definir les activitats o projectes hauran de
tenir una o varies finalitats de les que es detallen a continuació:
a)La difusió dels bens integrants del patrimoni cultural català, ubicats a la
comarca de l’Alt Empordà.
b) el foment i protecció de la cultura popular i tradicional, fomentar les
activitats d’animació i integració sociocultural en els camps de la creativitat artística,
literària i musical d’autors i creadors alt empordanesos
c)-La creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges,
efemèrides o fets històrics del territori de l’Alt Empordà.

d)-La creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o
digitals) divulgatives d’aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials de l’Alt
Empordà.
e)-L’organització de cicles o conferencies, congressos o seminaris relacionats amb
aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials de la comarca i que no
corresponguin a programacions anuals.
4.9

Els projectes hauran de presentar un cronograma de les activitats previstes objecte
de subvenció .

4.10

Els projectes culturals s'hauran d'acompanyar de la informació específica en què hi
constin els diferents agents que hi participaran, les responsabilitats i tasques
atribuïdes, així com la distribució de la quantia de l'ajut, per tal de desenvolupar-lo
en els termes previstos durant el període d'execució del projecte.

i.
a.

Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, a través de l’àrea gestora de Cultura. L’òrgan instructor del procediment és
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, qui tramitarà i gestionarà el mateix mitjançant
a l’àrea gestora. Aquesta àrea realitzarà d’ofici totes les actuacions que estimi
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut
de les quals s’ha de dictar la resolució.

b.

Aquest sol·licitarà tots els informes que estimi necessaris per resoldre, així com avaluar
les sol·licituds que es presentin en temps i forma, tot plegat de conformitat amb
l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de Subvencions.

c.

L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la
Junta de Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència
2019/228.

j.

Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació

Documentació a aportar
a.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat en el registre d’entrada
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o per qualsevol dels mitjans assenyalats en
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de

les administracions públiques (LPAP), en el termini de quinze dies hàbils des de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
b.

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes Bases i porta
implícita l’autorització al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’obtenció de
certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de
l’Administració tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació
expressa de la persona sol·licitant.

c.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
a.

DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri, documentació
acreditativa de la seva representació.

b.

En el cas de persones jurídiques s'haurà de presentar el NIF, així com la còpia
dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.

c.

Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de
dades.

d.

Declaració responsable d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i Seguretat
Social.

e.

Memòria explicativa o de les actuacions per a les que se sol·licita la subvenció,
amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o projecte proposat i
del seu finançament, d’acord amb els models establerts pel Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

f.

La documentació justificativa necessària per a la valoració dels criteris establerts
a la Base 8 per a l'avaluació de les subvencions.

d.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o
còpia degudament autenticada.

e.

En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà, el sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent
constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats o emesos, sempre que
no hagin transcorregut més de cinc (5) anys des de la seva presentació.

f.

Cada sol·licitant podrà presentar un número màxim de projectes / activitats que serà
d’un.

g.

El número màxim de projectes / activitats subvencionables per cada sol·licitant serà
d’un.

h.

Les sol·licituds dels interessats acompanyaran els documents i informacions
determinats a la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits ja fossin en
poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, o hagin estat elaborats per
qualsevol altra Administració. L'administració actuant podrà consultar o reclamar els
citats documents llevat que l'interessat s’hi oposés. No cabrà l'oposició quan
l'aportació del document s'exigís en el marc de l'exercici de potestats sancionadores o
d'inspecció.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació
i.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils a partir del dia
següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries,
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit/da de la seva sol·licitud.

k.

Proposta de resolució provisional, resolució definitiva, terminis i notificació

a.

La Comissió Avaluadora regulada a l’apartat 7 de les bases reguladores avaluarà les
peticions que reuneixin els requisits exigits i formularà la proposta de resolució
provisional degudament motivada, que haurà de notificar-se als interessats d’acord
amb allò previst a l’article 40 de la LPAP, concedint-los un termini de deu (10) dies per
a presentar al·legacions, previ acord de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

b.

Examinades les al·legacions presentades en el seu cas pels interessats, es formularà
proposta de resolució definitiva per part de l’àrea gestora que haurà d’expressar el
sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la
subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració
seguits per a efectuar-la; i contindrà en el seu cas, la desestimació de les sol·licituds
que corresponguin.

c.

L’òrgan competent per a la resolució definitiva de concessió de subvencions serà la
Junta de Govern Local, de conformitat amb allò establert al Decret de Presidència
2019/228.

d.

La resolució definitiva s’ha de notificar a les entitats beneficiàries de manera
individualitzada en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la data
d’aprovació de la resolució.

e.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres
mesos a comptar des de la data finalització del termini per a la presentació de
sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució,
legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la
sol·licitud de concessió de la subvenció.

f.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar el crèdit total previst.

g.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.

l.
a.

Reformulació de les Sol·licituds
Quan l’import de la subvenció proposat provisionalment sigui inferior al que figura en
la sol·licitud presentada, el beneficiari podrà reformular la seva sol·licitud de subvenció
per ajustar els compromisos i condicions a la subvenció, respectant, en tot cas,
l’objecte, els criteris de valoració i la resta de requisits establerts a les Bases.

m.

Fi de la Via Administrativa

a.

L'acte de resolució de la subvenció posa fi a la via administrativa.

b.

En correspondència amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
contra la mencionada resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició
davant del mateix òrgan que l’hagi dictat, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.

n.

Criteris de Valoració de Sol·licituds

a.

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

b.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a) a) Sol·licitud de persones físiques o jurídiques residents en municipis de l’Alt Empordà,
fins a 10 punts, segons l’escalat següent :
Menys de 1.000 habitants ............................................fins a 10 punts
De 1.001 a 5.000 habitants ...........................................fins a 5 punts
Més de 5.000 habitants ................................................0 punts
b) Nombre de persones destinatàries a qui va adreçat el projecte (0-20 punts). Es
tindrà en compte l’abast i impacte del projecte sobre la població presencial
destinatària directa.
Menys de 500 persones.............................................. 0 punts
De 501 a 1000 persones..............................................5 punts
De 1001 a 1500 persones..........................................10 punts
De 1501 a 2000 persones.........................................15 punts
A partir de 2001 persones..........................................20 punts
c) Antiguitat de l’entitat i continuïtat de les activitats fins a 25 punts:
Entitat de nova creació............................................................5 punts
De 1 any d’antiguitat i fins a 5 anys..................................... 10 punts
partir de 5 anys d’antiguitat i fins a 10 anys........................15 punts
A partir de 10 anys d’antiguitat i fins a 15 anys .....................20 punts
A partir de 15 anys en endavant ............................................25 punts
d) Segons el nivell d’autofinançament fins a 10 punts segons la puntuació següent:
Autofinançament inferior al 25 % ..................................................0 punts
Autofinançament a partir del 25% i fins el 50%.............................5 punts
Autofinançament a partir del 50%..................................................10 punts

e) Per cada acció concreta que es faci en relació al projecte 1 punt fins
a un màxim de 10punts.
f) Per la cooperació d’un projecte conjunt amb altres entitats. Per cada
entitat que comparteixi el projecte 5 punts fins a un màxim de 25punts.
L'òrgan instructor serà l'Àrea de Cultura i Ensenyament qui gestionarà la
tramitació dels expedients.
La concessió dels ajuts serà discrecional i el seu atorgament
correspondrà
a la Junta de Govern del Consell Comarcal, a proposta de
la
comissió
de
subvencions culturals.

o.

Mitjans de notificació o publicació

a.

El Consell Comarcal publicarà la convocatòria i les resolucions de les subvencions
atorgades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i a la pàgina
web de la corporació, així com en aquells altres mitjans que es consideri oportú.

b.

Les notificacions es practicaran, tenint en compte l'establert a aquests efectes en
l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1133)
7.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Biure.

Fets
ATÈS que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
la creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
ATÈS que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic industrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
ATÈS que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
ATÈS que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats: 1. Servei
integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores
que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT.
Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si s’escau, de l’enginyer
tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les sol·licituds d’alta,
de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les activitats del municipi.
ATÈS que en data 3 de gener de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia l’Ajuntament de Biure va
sol·licitar la modalitat del servei d’activitats.
ATÈS que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de
la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.
ATÈS que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Biure per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.

ATÈS que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5695 es va notificar a
l’Ajuntament de Biure l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
ATÈS que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Biure.
Per part de la cap de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha informat favorablement la present proposta
d’acord.
Fonaments de dret
• DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals
• Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
• DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local • Reglament del servei
d'assistència tècnica
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
• Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
• Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD

Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Biure de conformitat amb el Conveni
marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de 900,13
euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni per a
l’exercici 2020.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Biure i Serveis Econòmics del Consell
Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M.Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos:
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE BI URE
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNITS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de

data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Martí Sans Pairutó, alcalde de l’Ajuntam ent de B iure, amb
NIF P 1724900D 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 facultat per la signatura del
present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data ...... de
.............. de ........... assistida per la secretària de la Corporació, la Sra. Rut
Sanchez-Garrido Montejo.
En endavant, l’Ajuntament de Biure i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podran
ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es
reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la
formalització d’aquest Conveni.
M ANI FESTEN
I. Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta de
matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
II. Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en virtut dels
articles 25 i 28 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, que estableixen
que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents municipis.
III. Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels serveis
necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE ha
constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de comptar
amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i

enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.
IV. Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de l’àrea
de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27 de
novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « Reglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
V. Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris per a la
prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic d’una
arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es pacti amb
l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT. Per a la
prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si s’escau, de
l’enginyer tècnic comarcal.
b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament que es
detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer tècnic
comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds
d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i de revisions de les
activitats del municipi.
VI. Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat de
formalitzar acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o pel
desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de caràcter

material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per a dur-la
a terme.
VII.D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en que el
CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present Conveni pel
citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 3 de gener de 2020.
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 (LRJSP), ambdues
Parts subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
1. Objecte i naturalesa jurídica
Objecte:
1.1. L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec de
gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats
1.2. Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4 del
Reglament del SAT. 1.3.Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part
del CCAE, correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics
que resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta
objecte d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.
b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part dels
tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas, els
requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de llicències

d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
1.4. La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències municipals,
si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
1.5. Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara conèixer i
acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la manifestació
IV.
Naturalesa:
1.6. Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients per
poder assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes relacionats
amb les matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la
prestació dels SAT a favor de l’Ajuntament.
1.7. Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar o
eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als
articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
2. Com petència
2.1.

D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència

en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
2.2.

El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les

competències de les Parts signatàries.
3. Obligacions de les P arts
3.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a
cooperar, assumint les següents obligacions:
3.2. Obligacions del CCAE:

3.3.Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el
CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.
b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient per a
la prestació del SAT a l’Ajuntament.
3.4. Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE aportarà els
mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de 127.889,21
€:
a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b) Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.
3.5. Obligacions de l’Ajuntament:
3.6. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni,
l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les actuacions
necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del Conveni, posant a
disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat, així com els recursos
materials necessaris.
b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món local de
l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració Oberta de
Catalunya.
c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència del
Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen a
l’Annex I V. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades
de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que, bàsicament, es concreten
en els costos del personal que hi destina el CCAE.
d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar la
prestació del SAT.
e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar
satisfactòriament les funcions del SAT.

3.7. Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions econòmiques
del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex, actualitzantse successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos
Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
3.8. L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i d’octubre
contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera anualitat
es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el Conveni.
4. Aplicació pressupostaria
4.1. Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en
l'exercici en curs es carregaran a les següents partides pressupostàries:
a) Per l’Ajuntament: La que s’indica a l’Annex V.
b) Pel CCAE: Partida pressupostària 25.46202
4.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
5. Seguim ent, vigilància i control
5.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una
Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
5.2.La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada
una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.
5.3.Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
5.4.La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni
als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .

6. Vigència del Conveni
6.1. La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el
dia 31 de desembre de 2021.
6.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència
indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a
màxim, 4 anys addicionals.
6.3. 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.
6.4. En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article
49.h) de la LRJSP.
7.

Causes

de

resolució

i

conseqüències

aplicables

en

cas

d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.
7.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les actuacions
objecte del Conveni. 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 del Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les
lleis.
7.2. En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà
la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a
aquests efectes, un liquidador.
8. R ègim de m odificació
8.1.La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts,
haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
9. M iscel·lània
9.1.La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni
que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat
10. P rotecció de dades de caràcter personal
10.1 Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2 Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts
Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la

condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
 Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades personals, el
Consell Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les següents
obligacions:
 Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament
i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei, restant
expressament prohibit utilitzarlos per a finalitats diferents.
 Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
seus treballadors respecte a la informació i les dades personal a les que puguin
accedir per a la prestació dels serveis. El Consell Comarcal tindrà regulat el Deure
de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors. Les obligacions de
confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas que
finalitzi la prestació de serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
 Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció
del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si s'escau – hauran
d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de Seguretat,
segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema
Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica i la normativa que
el modifica. Principalment s’haurà de garantir que:
o Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de
l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat implantades i definides per
l'Ajuntament.
o En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin altres
recursos TIC aliens als de l'Ajuntament aquests compliran els següents
criteris:
 La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i
exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia de la
informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.

 Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i suports
homologats del Consell Comarcal com a suport temporal de la
informació.
Aquests recursos i serveis s'ubicaran a servidors propis o de
proveïdors ubicats a la Unió Europea.
 L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al
professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i secretes.
 No realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
 Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a
l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.
 En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els seus
drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades l'adreçarà
a l'Ajuntament.
 No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho hagi
autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta subcontractació haurà
de ser regulada amb un contracte subcontractada que reculli les mateixes
obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Consell Comarcal.
 Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau - retornar
o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament
d’informació i dades personals, podent conservar únicament la informació que
sigui necessària per a garantir la protecció legal del Consell Comarcal.
 L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es considerin
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests principis i mesures de
seguretat.
11. P ublicacions i Registre
11.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa

llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.
11.2. Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord
amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
11.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia,
de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del Tribunal de
Comptes de 2 de desembre de 2016.
11.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives
a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari
Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal del
CCAE.
12. R ègim Jurídic
12.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular
els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57
(LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.

13. Jurisdicció com petent
13.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el
signen electrònicament,
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,

Per part de

l’Ajuntament de Biure
Sra. Sònia Martínez Juli

Martí Sans Pairutó

Presidenta

Sr. Alcalde

Annexos:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als

ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.

d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.

b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.

3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..
DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.

c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades amb el patrimoni municipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.

Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Biure aportarà al
Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a terme la modalitat de servei
d’activitats del SAT és de
900,13 Euros anuals.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Rut Sanchez-Garrido Montejo, secretària/secretària-interventora de l’Ajuntament
de Biure.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Biure en la sessió celebrada el dia ...... de ...........
de ........ ha
adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a terme el Servei d’assistència
tècnica, fins al 31
de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Biure acredita plena disponibilitat de la despesa a la que
es compromet, en
els exercicis pressupostaris corresponents, prevista a la partida pressupostària
.............................., i disposa del pressupost mínim per a garantir l’aportació
acordada de 900,13 Euros anuals,

• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
...................................................................
(nom i càrrec o funció que exerceix), amb DNI ....................................... com a
interlocutor/a
únic/a de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
La secretària

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini dedos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'hadictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepciód'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de
13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,
Pere Moradell i Puig

En dono fe
La secretària
Cristina Pou Molinet

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1134)
8.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles.
Fets
ATÈS que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
la creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
ATÈS que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic industrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
ATÈS que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
ATÈS que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquellesmatèries que
son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral es comptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions de les
activitats del municipi.
ATÈS que en data 23 de desembre de 2019, mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de
Cabanelles va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.
ATÈS que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de
la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.

ATÈS que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Cabanelles per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.
ATÈS que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5702 es va notificar a
l’Ajuntament de Cabanelles l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
ATÈS que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles.
Per part de la cap de l’àrea de Serveis Tècnics s’ha informat favorablement la present proposta
d’acord.
Fonaments de dret
•

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.

•

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

•

DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local.

•

Reglament del servei d'assistència tècnica.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles de conformitat amb el
Conveni marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2020.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Cabanelles i Serveis Econòmics del
Consell Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M.Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.-

Transcripció del Conveni i Annexos.
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE CAB ANELLES
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,

La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Martí Espigulé i Vallmajó, alcalde de l’Ajuntam ent de
Cabanelles, amb NIF P 1703400J 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 facultat per la
signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data
...... de .............. de ........... assistida per la secretària de la Corporació, la Sra.
Montserrat Pérez Garcia.
En endavant, l’Ajuntament de Cabanelles i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.

M ANI FESTEN

XV.
Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta
de matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
XVI.
Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en
virtut dels articles 25 i 28 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, que
estableixen que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents
municipis.

XVII.
Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels
serveis necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE
ha constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de
comptar amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.
XVIII.
Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de
l’àrea de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27
de novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
XIX.
Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris
per a la prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es pacti
amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT. Per a
la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si
s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament
que es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer
tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en relació amb les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i de
revisions de les activitats del municipi.

XX.
Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat
de formalitzar acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o
pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de

caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a
altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per
a dur-la a terme.

XXI.
D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en
que el CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present
Conveni pel citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de desembre
de 2019.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
27.

Objecte i naturalesa jurídica

Objecte:

27.1.
L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec
de gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats
27.2.
Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4
del Reglament del SAT.
27.3.
Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE,
correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que
resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte
d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.

b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part
dels tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas,
els requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de
llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
27.4.
La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
27.5.
Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara
conèixer i acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la
manifestació IV.
Naturalesa:
27.6.
Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients
per poder assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes
relacionats amb les matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la
prestació dels SAT a favor de l’Ajuntament.
27.7.
Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar
o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
28.

Com petència

28.1.
D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència
en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
28.2.
El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les
competències de les Parts signatàries.
29.

Obligacions de les P arts

29.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es
comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions:

29.2.

Obligacions del CCAE:

29.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.
b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient
per a la prestació del SAT a l’Ajuntament.
29.4.
Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE
aportarà els mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de
127.889,21 €:
a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b) Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48
€.
c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.
29.5.

Obligacions de l’Ajuntament:

29.6.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les
actuacions necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del
Conveni, posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat,
així com els recursos materials necessaris.
b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món
local de l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència
del Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen
a l’Annex I V. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses
derivades de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que,
bàsicament, es concreten en els costos del personal que hi destina el
CCAE.

d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar
la prestació del SAT.
e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar
satisfactòriament les funcions del SAT.
29.7.
Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions
econòmiques del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex,
actualitzant-se successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels
pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
29.8.
L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i
d’octubre contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera
anualitat es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el
Conveni.
30.

Aplicació pressupostaria

30.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present
Conveni en l'exercici en curs es carregaran a les següents partides
pressupostàries:
a) Per l’Ajuntament:
b) Pel CCAE:

La que s’indica a l’Annex V.

Partida pressupostària 25.46202

30.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
31.

Seguim ent, vigilància i control

31.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea
una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
31.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persones representants
de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.

31.3.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
31.4.
La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present
Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
32.

Vigència del Conveni

32.1.
La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà
el dia 31 de desembre de 2021.
32.2.
En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de,
com a màxim, 4 anys addicionals.
32.3.
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.
32.4.
En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a
l’article 49.h) de la LRJSP.
33.
Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas
d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.
33.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les
actuacions objecte del Conveni. 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 del
Conveni.

f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni
o a les lleis.
33.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.
34.

Règim de m odificació

34.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
35.

M iscel·lània

35.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
36.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2

Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts

Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
• Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades personals, el

Consell Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les següents
obligacions:
• Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament

i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels

seus treballadors respecte a la informació i les dades personal a les que puguin
accedir per a la prestació dels serveis. El Consell Comarcal tindrà regulat el
Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors. Les obligacions de
confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas
que finalitzi la prestació de serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
• Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció

del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si s'escau –
hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de
Seguretat, segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica
i la normativa que el modifica. Principalment s’haurà de garantir que:

o Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de
l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat implantades i definides
per l'Ajuntament.
o En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin
altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament aquests compliran els
següents criteris:
 La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i

exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia
de la informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.
 Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i

suports homologats del Consell Comarcal com a suport

temporal de la informació. Aquests recursos i serveis s'ubicaran
a servidors propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.
 L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al

professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i
secretes.
• No

realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
• Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a

l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els seus

drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades
l'adreçarà a l'Ajuntament.
• No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho hagi

autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta subcontractació
haurà de ser regulada amb un contracte subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Consell
Comarcal.
• Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau -

retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al
tractament d’informació i dades personals, podent conservar únicament la
informació que sigui necessària per a garantir la protecció legal del Consell
Comarcal.
• L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es considerin

necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests principis i mesures de
seguretat.
37.

P ublicacions i R egistre

37.1.
El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa
llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.

37.2.
Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
37.3.
Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva
quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del
Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
37.4.
Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat
relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al
Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal
del CCAE.
38.

Règim Jurídic

38.1.

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b)Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article
57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a
112 (L26/2010).
d)Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions

legals vigents en matèria de règim local (RD

781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).
g)Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
(LPAC).

h)La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.
39.

Jurisdicció com petent

39.1.
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,

Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Cabanelles

Sra. Sònia Martínez Juli
Presidenta

Sr. Martí Espigulé Vallmajó
Alcalde

Annexos:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,

Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als
ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En matèria de planejament:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.

c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.

d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.

2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó

Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..

DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.

c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.

c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Cabanelles
aportarà al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a terme les modalitats de
servei integral i la de
servei d’activitat del SAT és de 9.001,30 Euros anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

Montserrat Pérez Garcia, secretària/secretària-interventora de l’Ajuntament de
Cabanelles.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Cabanelles en la sessió celebrada el dia ...... de
........... de ........
ha adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a terme el Servei d’assistència
tècnica, fins al
31 de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Cabanelles acredita plena disponibilitat de la despesa a la
que es
compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents, prevista a la partida
pressupostària .............................., i disposa del pressupost mínim per a garantir
l’aportació
acordada de 9.001,30 Euros anuals,
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
...................................................................
(nom i càrrec o funció que exerceix), amb DNI ....................................... com a
interlocutor/a
únic/a de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
La secretària

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini dedos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l'hadictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la
recepciód'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de
13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Pere Moradell i Puig

En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1135)
9.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanes.

Fets
Atès que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
lacreació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
Atès que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnicindustrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
Atès que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
Atès que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcaldurant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquellesmatèries que
son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral escomptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre
lessol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions
deles activitats del municipi.
Atès que en data 25 de novembre de 2019, mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de
Cabanes va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.
Atès que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de
la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.

Atès que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Cabanes per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.
Atès que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5701 es va notificar
al’Ajuntament de Cabanes l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència tècnica.
Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal
del’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanes.

Fonaments de dret

•

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,activitats i
serveis dels ens locals

•

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

•

DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del'organització
comarcal de Catalunya

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de lesadministracions
públiques de Catalunya

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local

•

Reglament del servei d'assistència tècnica

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament Generalde la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la lleimunicipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglamentd’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent
ACORD
Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanes de conformitat amb el Conveni
marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2020.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Cabanes i Serveis Econòmics del Consell
Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M. Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE CAB ANES
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,

La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Alejandro Hernández González, alcalde de l’Ajuntam ent de
Cabanes, amb NIF P1703300B 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 facultat per la signatura
del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data ...... de
.............. de ........... assistida per la secretària de la Corporació, la Sra. Eva Dorca
Camps.
En endavant, l’Ajuntament de Cabanes i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.
M ANI FESTEN

XXII.
Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta
de matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
XXIII.
Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en
virtut dels articles 25 i 28 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, que
estableixen que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents
municipis.
XXIV.
Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels
serveis necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE

ha constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de
comptar amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.

XXV.
Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de
l’àrea de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27
de novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
XXVI.
Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris
per a la prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es pacti
amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT. Per
a la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si
s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament
que es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de
l’enginyer tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en
relació amb les sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis
de titularitat i de revisions de les activitats del municipi.

XXVII.
Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat
de formalitzar acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o
pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a

altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per
a dur-la a terme.

XXVIII.
D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en
que el CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present
Conveni pel citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 25 de novembre
de 2019.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
40.

Objecte i naturalesa jurídica

Objecte:
40.1.
L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec
de gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats
40.2.
Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4
del Reglament del SAT.
40.3.
Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE,
correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que
resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte
d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.
b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part
dels tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas,
els requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de
llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

40.4.
La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
40.5.
Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara
conèixer i acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la
manifestació IV.
Naturalesa:
40.6.
Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients
per poder assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes
relacionats amb les matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la
prestació dels SAT a favor de l’Ajuntament.
40.7.
Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar
o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
41.

Com petència

41.1.
D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència
en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
41.2.
El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les
competències de les Parts signatàries.
42.

Obligacions de les P arts

42.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es
comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions:
42.2.

Obligacions del CCAE:

42.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.
b)Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient
per a la prestació del SAT a l’Ajuntament.

42.4.
Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE
aportarà els mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de
127.889,21 €:
a)

Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48

€.
b)

Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de

42.795,48 €.
c)

Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual

de 42.298,25 €.
42.5.

Obligacions de l’Ajuntament:

42.6.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents:
a)

Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les

actuacions necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del Conveni,
posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat, així com els
recursos materials necessaris.
b)

Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al

món local de l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
c)

Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de

vigència del Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen
a l’Annex IV. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses derivades
de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que, bàsicament, es concreten en
els costos del personal que hi destina el CCAE.
d)

Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui

coordinar la prestació del SAT.
e)

Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per

realitzar satisfactòriament les funcions del SAT.
42.7.
Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions
econòmiques del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex,

actualitzant-se successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels
pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
42.8.
L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i
d’octubre contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera
anualitat es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el
Conveni.
43.

Aplicació pressupostaria

43.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present
Conveni en l'exercici en curs es carregaran a les següents partides
pressupostàries:
a)

Per l’Ajuntament:

La que s’indica a l’Annex V.

b)

Pel CCAE:

Partida pressupostària 25.46202

43.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
44.

Seguim ent, vigilància i control

44.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea
una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
44.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persones representants
de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.
44.3.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
44.4.
La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present
Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
45.

Vigència del Conveni

45.1.
La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà
el dia 31 de desembre de 2021.

45.2.
En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de,
com a màxim, 4 anys addicionals.
45.3.
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.
45.4.
En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a
l’article 49.h) de la LRJSP.
46.
Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas
d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.
46.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de
les actuacions objecte del Conveni. 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 del

Conveni.
f)

Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el

Conveni o a les lleis.
46.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.

47.

Règim de m odificació

47.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
48.

M iscel·lània

48.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
49.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2

Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts

Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
• Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades personals, el

Consell Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les següents
obligacions:

• Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament

i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels

seus treballadors respecte a la informació i les dades personal a les que puguin
accedir per a la prestació dels serveis. El Consell Comarcal tindrà regulat el
Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors. Les obligacions de
confidencialitat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas
que finalitzi la prestació de serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
• Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció

del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si s'escau –
hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de
Seguretat, segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica
i la normativa que el modifica. Principalment s’haurà de garantir que:

o Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de
l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat implantades i definides
per l'Ajuntament.
o En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin
altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament aquests compliran els
següents criteris:
 La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i

exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia
de la informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.
 Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i

suports homologats del Consell Comarcal com a suport
temporal de la informació. Aquests recursos i serveis s'ubicaran
a servidors propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.
 L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al

professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i
secretes.
• No

realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.

• Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a

l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els seus

drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades
l'adreçarà a l'Ajuntament.
• No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho hagi

autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta subcontractació
haurà de ser regulada amb un contracte subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Consell
Comarcal.
• Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau -

retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al
tractament d’informació i dades personals, podent conservar únicament la
informació que sigui necessària per a garantir la protecció legal del Consell
Comarcal.
• L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es considerin

necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests principis i mesures de
seguretat.
50.

P ublicacions i R egistre

50.1.
El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa
llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.
50.2.
Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
50.3.
Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva
quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del
Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
50.4.
Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat
relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al

Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal
del CCAE.
51.

Règim Jurídic

51.1.

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b)Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article
57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a
112 (L26/2010).
d)Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD
781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).
g)Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
(LPAC).
h)La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.

52.

Jurisdicció com petent

52.1.
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,

Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Cabanes

Sra. Sònia Martínez Juli
Presidenta

Sr. Alejandro Hernández González
Alcalde

Annexos:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als

ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.

c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues

a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9

1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..
DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A

Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.

d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS

El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Cabanes aportarà al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a terme les
modalitats de servei integral i la de servei d’activitat del SAT és de 9.001,30 Euros
anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Eva Dorca Camps, secretària/secretària-interventora de l’Ajuntament de Cabanes.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Cabanes en la sessió celebrada el dia ...... de
........... de ........ ha
adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a terme el Servei d’assistència
tècnica, fins al 31
de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Cabanes acredita plena disponibilitat de la despesa a la
que es compromet,
en els exercicis pressupostaris corresponents, prevista a la partida pressupostària
.........................., i disposa del pressupost mínim per a garantir l’aportació
acordada de 9.001,30 Euros anuals,
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.

Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
...................................................................
(nom i càrrec o funció que exerceix), amb DNI ....................................... com a
interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
La secretària

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,
Pere Moradell i Puig
En dono fe

La secretària
Cristina Pou Molinet

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1136)
10.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Mollet de Peralada.
Fets
Atès que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
la creació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
Atès que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases pel
procés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnicindustrial
per la posada en marxa d’aquest nou servei.
Atès que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics
queintegraran aquest servei.
Atès que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcaldurant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquellesmatèries que
son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral escomptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre
lessol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions
deles activitats del municipi.

Atès que en data 25 de novembre de 2019, mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de Mollet
de Peralada va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.

Atès que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni marc
d’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments de

la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.

Atès que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Mollet de Peralada per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.

Atès que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5703 es va notificar a
l’Ajuntament de Mollet de Peralada l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència
tècnica.

Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal
del’Alt Empordà i l’Ajuntament de Mollet de Peralada.

Fonaments de dret

•

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,activitats i
serveis dels ens locals.

•

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic•DL 4/2003 de 4 de
novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del'organització comarcal de
Catalunya.

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de lesadministracions
públiques de Catalunya.

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local.

•

Reglament del servei d'assistència tècnica.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de lesdisposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglamentd’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Mollet de Peralada de conformitat amb
el Conveni marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2020.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Pont de Molins i Serveis Econòmics del
Consell Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M. Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos

CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE M OLLET DE P ERALADA
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Josep Cristina i Llansó, alcalde de l’Ajuntam ent de
M ollet de P eralada, amb NIF P1711300B 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 facultat
per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació
en data ...... de .............. de ........... assistida per la secretària de la Corporació,
la Sra. Eva Dorca Camps.
En endavant, l’Ajuntament de Mollet de Peralada i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com
les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.

M ANI FESTEN

XXIX.
Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta
de matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
XXX.
Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en
virtut dels articles 25 i 28 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, que
estableixen que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents
municipis.
XXXI.
Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels
serveis necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE
ha constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de
comptar amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.
XXXII.
Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de
l’àrea de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27
de novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
XXXIII.
Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris
per a la prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es pacti
amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT. Per a
la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si
s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament
que es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer

tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en relació amb les
sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i de
revisions de les activitats del municipi.

XXXIV.
Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat
de formalitzar acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o
pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a
altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una
altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per
a dur-la a terme.
XXXV.
D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en
que el CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present
Conveni pel citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data 25 de novembre
de 2019.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
53.

Objecte i naturalesa jurídica

Objecte:

53.1.
L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec
de gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats

53.2.
Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4
del Reglament del SAT.
53.3.
Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE,
correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que
resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte
d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.
b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part
dels tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas,
els requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de
llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
53.4.
La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
53.5.
Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara
conèixer i acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la
manifestació IV.
Naturalesa:
53.6.
Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients
per poder assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes
relacionats amb les matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la
prestació dels SAT a favor de l’Ajuntament.
53.7.
Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar
o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització

d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
54.

Com petència

54.1.
D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència
en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
54.2.
El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les
competències de les Parts signatàries.
55.

Obligacions de les P arts

55.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es
comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions:
55.2.

Obligacions del CCAE:

55.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.
b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient
per a la prestació del SAT a l’Ajuntament.
55.4.
Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE
aportarà els mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de
127.889,21 €:
a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b) Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48
€.
c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.
55.5.

Obligacions de l’Ajuntament:

55.6.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les
actuacions necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del
Conveni, posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat,
així com els recursos materials necessaris.

b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món
local de l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència
del Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen
a l’Annex IV. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses
derivades de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que,
bàsicament, es concreten en els costos del personal que hi destina el
CCAE.
d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar
la prestació del SAT.
e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar
satisfactòriament les funcions del SAT.
55.7.
Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions
econòmiques del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex,
actualitzant-se successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels
pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
55.8.
L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i
d’octubre contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera
anualitat es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el
Conveni.
56.

Aplicació pressupostaria

56.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present
Conveni en l'exercici en curs es carregaran a les següents partides
pressupostàries:
a) Per l’Ajuntament:

La que s’indica a l’Annex V.

b) Pel CCAE:

Partida pressupostària 25.46202

56.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
57.

Seguim ent, vigilància i control

57.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea
una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les

Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
57.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persones representants
de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.
57.3.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
57.4.
La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present
Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
58.

Vigència del Conveni

58.1.
La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà
el dia 31 de desembre de 2021.
58.2.
En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de,
com a màxim, 4 anys addicionals.
58.3.
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.
58.4.
En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a
l’article 49.h) de la LRJSP.
59.
Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas
d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.
59.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les

actuacions objecte del Conveni. 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 del
Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni
o a les lleis.
59.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.
60.

Règim de m odificació

60.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
61.

M iscel·lània

61.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
62.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2

Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts

Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament

titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades
personals, el Consell Comarcal es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions:
•

Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals
únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades directament
amb el servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.
•

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per
part dels seus treballadors respecte a la informació i les dades personal
a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis. El Consell
Comarcal tindrà regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i
col·laboradors. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de
serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
•

Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació
en funció del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas i
si s'escau – hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per l’Esquema
Nacional de Seguretat, segons figura al Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de
l’Administració Electrònica i la normativa que el modifica. Principalment
s’haurà de garantir que:
•

o Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports
propis de l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat
implantades i definides per l'Ajuntament.
o En el supòsit de que els professionals associats als serveis
requereixin altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament
aquests compliran els següents criteris:
 La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i

exclusivament temporal i puntual, sense que es conservi còpia
de la informació fora dels sistemes i serveis de l'Ajuntament.
 Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i

suports homologats del Consell Comarcal com a suport
temporal de la informació. Aquests recursos i serveis s'ubicaran
a servidors propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.
 L'accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al

professional assignat al servei, controlant l’accés a les dades
mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i
secretes.
No realitzar transferència internacional de les dades i informació
responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.
•

Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades
personals a l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.
•

En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir
els seus drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades l'adreçarà a l'Ajuntament.
•

No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho
hagi autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta
subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte subcontractada
que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat
aplicables al Consell Comarcal.
•

Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau
- retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al
tractament d’informació i dades personals, podent conservar únicament
la informació que sigui necessària per a garantir la protecció legal del
Consell Comarcal.
•

L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es
considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests
principis i mesures de seguretat.
•

63.

P ublicacions i R egistre

63.1.
El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa
llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.
63.2.
Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
63.3.
Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva
quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del
Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
63.4.
Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat
relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al
Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal
del CCAE.
64.

Règim Jurídic

64.1.

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article
57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD
781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
(LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.

65.

Jurisdicció com petent

65.1.
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur.

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,

Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Mollet de
Peralada

Sra. Sònia Martínez Juli
Presidenta

Sr. Josep Cristina i Llansó
Alcalde

Annex os:
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als
ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:
En m atèria de planejam ent:

a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.

g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.

Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.
2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del

Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.
Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..
DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:

a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.

g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc

ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.

b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Mollet de Peralada aportarà al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a
terme les modalitats de servei integral i la de servei d’activitat del SAT és de
9.001,30 Euros anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Eva Dorca Camps, secretària/secretària-interventora de l’Ajuntament de Mollet de
Peralada.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Mollet de Peralada en la sessió celebrada el dia
...... de ........... de ........ ha adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a
terme el Servei d’assistència tècnica, fins al 31 de desembre de l’any 2021.
• Que l'Ajuntament de Mollet de Peralada acredita plena disponibilitat de la
despesa a la que es compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents,
prevista a la partida pressupostària .........................., i disposa del pressupost
mínim per a garantir l’aportació acordada de 9.001,30 Euros anuals,
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials necessaris
per tal de dur a
terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
................................................................... (nom i càrrec o funció que
exerceix), amb DNI ....................................... com a interlocutor/a únic/a de
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)

Vist i plau
La secretària

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

Figueres, a la data de la signatura electrònica.

El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,

Pere Moradell i Puig

En dono fe
La secretària

Cristina Pou Molinet

R/N:15/TB/mf (Núm. Exp:2020/1137)
11.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del SAT entre el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.
Fets
Atès que el 27 de novembre de 2018 el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar
lacreació d’un servei d’assistència tècnica pels ajuntament de la comarca.
Atès que el 28 de març de 2018 es va publicar al BOP núm. 62 la convocatòria i les bases
pelprocés selectiu i el posterior nomenament de dos arquitectes i d’un enginyer/a tècnic
industrial per la posada en marxa d’aquest nou servei.
Atès que el 15 d'octubre de 2019 es va finalitzar el procés selectiu dels tres tècnics que
integraran aquest servei.
Atès que amb aquest servei d’assistència tècnica s’ofereixen dues modalitats:
1. Servei integral, que inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcaldurant
els dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquellesmatèries que
son objecte del SAT. Per a la prestació del servei integral escomptarà amb la
col·laboració, si s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
2. Servei d’activitats, en el que l’enginyer tècnic comarcal informarà sobre
lessol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de titularitat i revisions
deles activitats del municipi.
Atès que en data 5 de desembre de 2019 mitjançant decret d’alcaldia l’Ajuntament de Torroella
de Fluvià va sol·licitar el servei d’assistència tècnica per a totes dues modalitats.
Atès que el 22 de juny de 2020 el Ple del Consell comarcal va aprovar el Conveni
marcd’encàrrec de gestió per dur a terme el servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments
de la comarca. Exp.2020/498. Aquest conveni va ser informat per part dels Serveis Jurídics en
data 12 de maig de 2020.

Atès que en data 22 de juny de 2020 el ple del Consell Comarcal va acordar acceptar la
sol·licitud de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià per oferir aquest servei. Exp. 2020/495.
Atès que en data 6 de juliol de 2020 i amb registre de sortida 2020-5694 es va notificar a
l’Ajuntament de Torroella de Fluvià l’acceptació de prestació d’aquest servei d’assistència
tècnica.
Atès que en base al conveni marc aprovat es redacta el conveni entre el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià.
Fonaments de dret
•

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals

•

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic

•

DL 4/2003 de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de de les bases del règim local

•

Reglament del servei d'assistència tècnica

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

•

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001).

•

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).

•

Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).

•

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és la Junta de Govern Local d’acord amb
el Decret de Presidència amb número de resolució 2019/228 de data 16 de juliol de 2019.
Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Serveis Tècnics proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Es proposa aprovar l’encàrrec de gestió del Servei d’assistència tècnica (SAT) entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Torroelaa de Fluvià de conformitat amb
el Conveni marc aprovat pel Ple en data 22 de juny de 2020 i número d’expedient 2020/498.

Transcripció del Conveni i Annexos al final dels acords.
Segon.- Fixar per a la realització del servei d’assistència tècnica esmentat, l’import de
9.001,30 euros anuals o la part proporcional a partir de la data de signatura d’aquest conveni
per a l’exercici 2020.
Tercer.- Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart.- Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè.- Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Pont de Molins i Serveis Econòmics del
Consell Comarcal.
Setè.- Facultar la presidenta, senyora Sònia Martínez i Juli, i el gerent, senyor Josep M. Marcé
i Company, per a la signatura de la documentació necessària per a l’efectivitat dels presents
acords.

Transcripció del Conveni i Annexos
CONVENI
A SUBSCRI UR E ENTRE EL CONSELL COM ARCAL DE L’ALT EM P ORDÀ I
L’AJUNTAM ENT DE TOR ROELLA DE FLUVI À
P ER A L'ENCÀRR EC DE GESTI Ó DEL SERVEI D'ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
REUNI TS
D'una part,
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Com arcal
de l’Alt Em pordà (el «CCAE»), 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 del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de
data 15 de juliol de 2015; assistitda per la secretària de la corporació, la Sra.
Cristina Pou i Molinet.
De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor P ere M oradell P uig, alcalde de l’Ajuntam ent de
Torroella de Fluvià, amb NIF P1721100D 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 facultat
per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació
en data ...... de .............. de ........... assistit pel secretari de la Corporació, el Sr.
Adrià Colls Gusó.
En endavant, l’Ajuntament de Torroella de Fluvià i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, podran ser referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com
les “Parts”.
Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de
les facultats que tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les
organitzacions que representen i, en virtut del nomenament exprés, es reconeixen
mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest
Conveni.
M ANI FESTEN

XXXVI.
Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta
de matèries objecte del present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL).
XXXVII. Que el CCAE és competent en matèria d'assistència a municipis, en
virtut dels articles 25 i 28 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, que
estableixen que les comarques prestaran assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents
municipis.
XXXVIII. Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels
serveis necessaris per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE
ha constatat la necessitat existent a diversos Ajuntaments de la comarca de

comptar amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria d’urbanisme i
enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa
activitat urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients
per resoldre de forma eficaç assumptes relacionats amb aquestes matèries.

XXXIX.
Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de
l’àrea de serveis tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27
de novembre de 2018, el CCAE ha establert el servei d’assistència urbanística i
d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la comarca de l’Alt
Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat
urbanística. En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el
Reglament de Funcionament del SAT (el « R eglam ent del SAT» ), que
s’acompanya com a Annex I .
XL. Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris per a la
prestació dels referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents:
a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del
reglament que es detallen en l’Annex I I i inclou l’assessorament tècnic
d’una arquitecta comarcal durant els dies i hores que en cada cas es pacti
amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son objecte del SAT. Per
a la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si
s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.
b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament
que es detallen a l’Annex I I I i inclou l’assessorament tècnic de
l’enginyer tècnic comarcal que consistirà en l’emissió d’informes en
relació amb les sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis
de titularitat i de revisions de les activitats del municipi.

XLI.
Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat
de formalitzar acords entre les corporacions locals per a la prestació de serveis o
pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a
altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una

altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans idonis per
a dur-la a terme.

XLII.
D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en
que el CCAE l presti el SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present
Conveni pel citat Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia de data de 5 de
desembre de 2019.
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 (LRJSP), ambdues Parts
subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents
P ACTES
66.

Objecte i naturalesa jurídica

Objecte:

66.1.
L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec
de gestió per part de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc
d’actuació del municipi, en la/les modalitats següent/s:
Servei integral
Servei d’activitats
66.2.
Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4
del Reglament del SAT.
66.3.
Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE,
correspondrà a l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que
resultin, donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte
d’encàrrec. En aquest sentit:
a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i
resolucions, així i com dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una
eventual contingència i/o anulació dels actes jurídics o resolucions dictats.
b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part
dels tècnics i/o juristes de l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas,
els requisits legals que siguin d’aplicació. En particular, en els casos de
llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 188

del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
66.4.
La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències
municipals, si bé també es podrà realitzar a la seu del CCAE.
66.5.
Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara
conèixer i acceptar íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la
manifestació IV.
Naturalesa:
66.6.
Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les
següents:
a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients per poder
assumir amb criteris de qualitat i eficiència els assumptes relacionats amb les
matèries objecte del present Conveni.
b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la prestació
dels SAT a favor de l’Ajuntament.
66.7.
Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar
o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient,
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització
d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la
LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
67.

Com petència

67.1.
D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència
en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de
l’àmbit competencial de les mateixes.
67.2.
El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les
competències de les Parts signatàries.
68.

Obligacions de les P arts

68.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es
comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions:
68.2.

Obligacions del CCAE:

68.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, el CCAE assumeix les següents:
a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats.

b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient
per a la prestació del SAT a l’Ajuntament.
68.4.
Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE
aportarà els mitjans personals que es detallen a continuació amb un cost total de
127.889,21 €:
a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.
b)Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48
€.
c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de
42.298,25 €.
68.5.

Obligacions de l’Ajuntament:

68.6.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents:
a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les
actuacions necessàries perquè el CCAE pugui acomplir l’objecte del
Conveni, posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de treball adequat,
així com els recursos materials necessaris.
b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món
local de l’Oficina de gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració
Oberta de Catalunya.
c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència
del Conveni l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen
a l’Annex IV. Aquesta aportació anirà destinada a cobrir les despeses
derivades de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni que,
bàsicament, es concreten en els costos del personal que hi destina el
CCAE.
d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar
la prestació del SAT.
e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar
satisfactòriament les funcions del SAT.
68.7.
Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions
econòmiques del SAT, que s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex,
actualitzant-se successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels
pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici.

68.8.
L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i
d’octubre contra liquidació de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera
anualitat es liquidarà la part proporcional des de la data en què entri en vigor el
Conveni.
69.

Aplicació pressupostaria

69.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present
Conveni en l'exercici en curs es carregaran a les següents partides
pressupostàries:
a) Per l’Ajuntament:

La que s’indica a l’Annex V.

b) Pel CCAE:

Partida pressupostària 25.46202

69.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es
mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a l’existència del
corresponent crèdit adequat o suficient.
70.

Seguim ent, vigilància i control

70.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea
una Comissió de seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels
objectius del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les
Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en
l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
70.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persones representants
de cada una de les Parts, designada per les presidències, direccions o gerències
respectives.
70.3.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades 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.
70.4.
La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present
Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya .
71.

Vigència del Conveni

71.1.
La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà
el dia 31 de desembre de 2021.

71.2.
En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un període de,
com a màxim, 4 anys addicionals.
71.3.
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.
71.4.
En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a
l’article 49.h) de la LRJSP.
72.
Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas
d’incom plim ent de les obligacions i com prom isos del Conveni.
72.1.
El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que
conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes de
resolució:
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 o les reiterades deficiències en l'execució de les
actuacions objecte del Conveni. 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 del
Conveni.
f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni
o a les lleis.
72.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas,
fixarà 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 LRJSP, nomenant cada una de les
Parts, a aquests efectes, un liquidador.
73.

Règim de m odificació

73.1.
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les
Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels
respectius òrgans corporatius competents.
74.

M iscel·lània

74.1.
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol
conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb
anterioritat
75.

P rotecció de dades de caràcter personal

10.1
Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació de aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de
desenvolupament.
10.2

Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts

Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors
de cada part durant la relació contractual - s'incorporaran a un tractament
titularitat de cadascuna de les parts i seran tractats única i exclusivament amb la
finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part informarà als seus
treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.
Podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat per cada part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l'altra
part segons els termes que estableix la legislació vigent.
10.3 Tractament de dades i serveis responsabilitat de l'Ajuntament per part del
Consell
Comarcal
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i
tractament de dades personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de
l'Ajuntament per al desenvolupament del servei, per aquest motiu assumeix la
condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de
l’Ajuntament.
• Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i els dades

personals, el Consell Comarcal es compromet a establir, complir i
respectar les següents obligacions:
• Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals

únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades directament
amb el servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats
diferents.

• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per

part dels seus treballadors respecte a la informació i les dades personal
a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis. El Consell
Comarcal tindrà regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i
col·laboradors. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada
indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de
serveis entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament.
• Garantir l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació

en funció del nivell de risc associat a la informació i – en qualsevol cas
i si s'escau – hauran d’acomplir com a mínim a les exigides per
l’Esquema Nacional de Seguretat, segons figura al Reial Decret 3/2010,
de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a
l’àmbit de l’Administració Electrònica i la normativa que el modifica.
Principalment s’haurà de garantir que:

o Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports
propis de l'Ajuntament aplicant les mesures de seguretat
implantades i definides per l'Ajuntament.
o En el supòsit de que els professionals associats als serveis
requereixin altres recursos TIC aliens als de l'Ajuntament
aquests compliran els següents criteris:
 La utilització de dispositius o suports aliens serà

únicament i exclusivament temporal i puntual, sense
que es conservi còpia de la informació fora dels sistemes
i serveis de l'Ajuntament.
 Es treballarà única i exclusivament amb equips,

serveis i suports homologats del Consell Comarcal com
a suport temporal de la informació. Aquests recursos i
serveis s'ubicaran a servidors propis o de proveïdors
ubicats a la Unió Europea.
 L'accés

a aquests dispositius es limitarà
exclusivament al professional assignat al servei,
controlant l’accés a les dades mitjançant – com a mínim
- usuari i contrasenya individuals i secretes.
• No realitzar transferència internacional de les dades i informació

responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu.

• Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades

personals a l’Ajuntament en un termini no superior a 24 hores.
• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir

els seus drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció
de dades l'adreçarà a l'Ajuntament.
• No realitzar la subcontractació de tercers sense que l'Ajuntament ho

hagi autoritzat i aprovat de forma expresa prèviament. Aquesta
subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de
confidencialitat aplicables al Consell Comarcal.
• Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s'escau

- retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per
al tractament d’informació i dades personals, podent conservar
únicament la informació que sigui necessària per a garantir la protecció
legal del Consell Comarcal.
• L’Ajuntament podrà realitzar d'aquelles accions d'auditoria que es

considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquests
principis i mesures de seguretat.
76.

P ublicacions i R egistre

76.1.
El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència
d’ambdues Parts, de conformitat amb 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 14 i la Disposició addicional 9 de la mateixa
llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya.
76.2.
Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat,
d’acord amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
76.3.
Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació
certificada comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva
quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la Resolució de Presidència del
Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
76.4.
Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat
relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al

Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per part del Consell Comarcal
del CCAE.
77.

Règim Jurídic

77.1.

El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP).
b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article
57 (LRBRL).
c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112
(L26/2010).
d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat).
e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD
781/1986).
f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
(ROFRJEL).
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
(LPAC).
h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
Conveni.

78.

Jurisdicció com petent

78.1.
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la
interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les Parts se
sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb expressa renúncia
a qualsevol altre fur.
I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les Parts el signen
electrònicament,
Per part del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà,

Per part de l’Ajuntament de Torroella de
Fluvià

Sra. Sònia Martínez Juli
Presidenta

Sr. Pere Moradell Puig
Alcalde

Annexos
ANNEX I : REGLAM ENT DEL SERVEI D’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Capítol I
DI SP OSI CI ONS GEN ERALS
Article 1
1. De conformitat amb el que estableix l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà assistència
tècnica, jurídica i econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat
econòmica i de gestió.
2. Amb independència dels municipis, en poden igualment ser beneficiàries les
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, qualsevol altra entitat local
de caràcter associatiu, les mancomunitats, les agrupacions municipals, els
consorcis i altres òrgans amb personalitat jurídica pròpia dependents d’ens locals,
Article 2
El servei que presta el Consell Comarcal és l’assistència tècnica
Article 3
1. Ateses les diverses peticions d’assistència formulades, el Consell Comarcal
tindrà en compte en cada moment l’interès públic concurrent, per tal de
determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la prestació.
2. En tot cas s’atendran amb caràcter preferent les peticions d’assistència que
tinguin per objecte l’establiment i l’adequada prestació dels serveis públics mínims
de caràcter municipal.
3. En funció de les disponibilitats de personal, les peticions s’atendran de forma
inversament proporcional al pressupost de la Corporació, i de forma preferent als
ens que agrupin menys de 1000 habitants i un pressupost inferior a 1,5 milions
d’euros.
Capítol I I
DE L’ASSI STÈNCI A TÈCNI CA
Article 4
El servei consisteix en l’assistència tècnica presencial als municipis de l’Alt
Empordà i comprèn:

En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.
c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.c) Redacció de projectes de
demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.

d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).
b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.
Article 5
Els serveis interns propis del Consell Comarcal competents en raó de la matèria i
la consulta formulada prestaran l’assistència tècnica sol·licitada, llevat que les
circumstàncies del cas facin aconsellable l’emissió d’un dictamen de tècnics aliens
a la corporació, supòsit en què es requerirà un informe previ del servei a l’àmbit
del qual es correspongui l’assumpte.
Capítol I I I
DEL P ROCEDI M ENT
Article 6
1. Les peticions que tinguin per objecte obtenir qualsevol forma d’assistència
sobre matèries que aquest Consell Comarcal hagi regulat específicament es
tramitaran de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
corresponent.

2. Per a la resta de supòsits, el procediment s’ajustarà al que disposen els articles
següents.
Article 7
1. Per poder sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal, cal la petició
signada per l’alcalde o president de l’entitat local corresponent, adreçada al
president del Consell Comarcal.
2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, els serveis corresponents del Consell
Comarcal poden evacuar consultes verbals que hagin estat interessades pels
alcaldes, regidors o funcionaris de les entitats locals, en aquelles matèries que, a
judici dels serveis esmentats, es considerin de tràmit o de simple orientació
Article 8
Les peticions d’assistència tècnica han de ser concretes i cal adjuntar-hi els
informes emesos pel funcionari competent, com també la documentació
necessària que permeti un coneixement adequat de la qüestió plantejada. Si les
dades aportades fossin insuficients, se’n podrà reclamar l’ampliació corresponent.
Article 9
1. Un cop rebuda la petició d’assistència, passarà als Serveis Tècnics comarcals,
els quals emetran un informe que versarà sobre: la procedència de la prestació;
si cal que es produeixi amb mitjans propis o aliens, i sobre el finançament.
2. Considerant l’informe emès, el Consell Comarcal resoldrà la petició formulada,
en el supòsit que no hagi de comportar despesa per al Consell Comarcal. Aquesta
resolució es traslladarà a l’entitat local interessada i a la Secretaria General del
Consell Comarcal, per a constància documental en el registre, que, amb aquest
efecte, es durà.
3. En el supòsit que l’assistència comporti despesa per a l’entitat local sol·licitant
i per al Consell Comarcal, la resolució del Consell Comarcal disposarà, si escau, la
formalització del conveni, en el qual es determinarà el finançament de l’assistència
sol·licitada. La resolució corresponent es traslladarà a l’entitat sol·licitant i a la
Secretaria General, a l’efecte indicat a l’apartat anterior.
Article 10
La modalitat d’assistència que s’hagi prestat i que es refereixi a assessoraments,
informes, consultes o dictàmens serà vinculant per l’ajuntament sol·licitant.
Article 11
Llevat del cas que estigui específicament regulat, no s’atendran peticions de
finançament de cap mena d’assistència que hagi estat encarregada prèviament i
amb caràcter unilateral per l’entitat local sol·licitant.

Article 12
El Ple del Consell Comarcal serà informat sobre les assistències que s’hagin prestat
i que siguin de més importància o requereixin coneixement corporatiu,
Capítol I V
DE L’ORGAN I TZACI Ó
Article 13
1. Els Serveis Tècnics comarcals prestaran l’assistència tècnica..
DI SP OSI CI Ó FI NAL
La prestació d’assistència tècnica prevista en aquest reglament, quan no pugui
ajustar-se al
contingut, haurà de ser objecte de conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat
local interessada.
DI SP OSI CI Ó TRANSI TÒRI A
Les diverses modalitats d’assistència tècnica que hagi concedit el Consell Comarcal
fins a l’entrada en vigor d’aquest reglament es regiran per la normativa vigent en
el moment de concedir-les
ANNEX I I : M ATÈRI ES QUE AB ASTEN EL SERVEI I NTEGRAL
El servei integral comprèn:
En m atèria de planejam ent:
a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació
vigent i la qualitat tècnica de l’ordenació projectada.
b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la
redacció de plans d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres
que hauran de realitzar-se amb càrrec als promotors.
c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del
planejament.
d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el
planejament que suscitin dubtes.
En m atèria de gestió urbanística
a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de
gestió promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació
de juntes de compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació,
cessions de sòl, convenis urbanístics, …).
b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.

c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics,
inclosa la valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).
d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions
urbanístiques aplicables a un immoble.
En m atèria d’intervenció adm inistrativa en l’ús del sòl i edificació
(llicències urbanístiques, com unicacions prèvies i ordres d’ex ecució)
a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències
d’activitats, de llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de
segregació i de llicències de canvis d’ús.
b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i
d’instal·lacions, sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai
públic.
d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.
e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les
mateixes.
f) Informar les declaracions de ruïna.
g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos
de seguretat ciutadana.
En m atèria de disciplina urbanística
a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en
expedients sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.
b) Emissió d’informes en llicències de legalització.
c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.
d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos
d’execució subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.
Funcions relacionades am b el patrim oni m unicipal
a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament,
inclòs partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.
b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl,
inclòs valoracions per a les alienacions o permutes.
c) Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.
d) Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública,
concessions, etc.
Funcions relacionades am b les obres públiques
a) Informe dels projectes d'edificis destinats a equipaments municipals (projectes
d'edificació de nova planta, de reforma o rehabilitació).

b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.
c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i
direccions d’obres d’àmbit municipal.
d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de
les xarxes de serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc
ANNEX I I I : M ATÈR I ES QUE ABASTEN EL SER VEI D’ACTI VI TATS
El servei d’activitats comprèn:
Funcions relacionades am b les activitats com unicades o innòcues
a) Redacció d’informes tècnics, urbanístics i sobre activitats comunicades o
innòcues, etc.
b) Realització del cens d’activitats en règim d’intervenció administrativa.
c) Realització del pla de revisió de les activitats en funcionament.

ANNEX I V: I M P ORT AN UAL DEL SAT
L’import corresponent al finançament de les despeses del SAT que l’Ajuntament
de Torroella de Fluvià aportarà al Consell comarcal de l’Alt Empordà per dur a
terme les modalitats de servei integral i la de servei d’activitat del SAT és de
9.001,30 Euros anuals.
Dels quals,
8.101,17 € corresponen al servei integral i,
900,13 € corresponen al servei d’activitats.
ANNEX V: ACR EDI TACI Ó DE LA DI SP ONI B I LI TAT DE LA DESP ESA
ADHESIÓ AL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
Adrià Colls Gusó, secretari/secretari-interventor de l’Ajuntament de Torroella de
Fluvià.
CERTIFICA
• Que el Ple de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià en la sessió celebrada el dia
...... de ........... de ........ ha adoptat l’acord d’encomanda de gestió per dur a
terme el Servei d’assistència tècnica, fins al 31 de desembre de l’any 2021.

• Que l'Ajuntament de Torroella de Fluvià acredita plena disponibilitat de la
despesa a la que es compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents,
prevista a la partida pressupostària .........................., i disposa del pressupost
mínim per a garantir l’aportació acordada de 9.001,30 Euros anuals,
• Que es compromet a posar a disposició el local i els recursos materials
necessaris per tal de dur a terme les activitats.
Així
mateix,
s’ha
acordat/resolt
nomenar
el
Sr./la
Sra
................................................................... (nom i càrrec o funció que
exerceix), amb DNI ....................................... com a interlocutor/a únic/a de
l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
I, perquè així consti, s’expedeix aquest certificat a ........ de ........... de ........ (lloc
i data)
Vist i plau
El secretari

L’Alcalde

RECURSOS

“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d'interposar
recurscontenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l'ha
dictada en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta
notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Serveis Tècnics,
Pere Moradell i Puig

En dono fe
La secretària
Cristina Pou Molinet

R/N:14/RG/mr (Núm. Exp:2020/1113)
12.- JUNTA DE GOVERN
PROPOSTA D'ACORD A ADOPTAR PER LA JUNTA DE DE GOVERN
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes en entitats col.laboradores. Entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
i La UDG, per l’alumna Laia Coderch i Xarles.
Fets
1. La Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona ha expressat el seu interès
per formalitzar un conveni de pràctiques amb aquest Consell Comarcal com entitat
col·laboradora, per tal que la seva alumna Laia Coderch i Xarles amb DNI 41557621W,
estudiant del grau en Educació Social, realitzi les practiques externes que permetran s'apropi
a la realitat social, educativa, professional i laboral.
2. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha mostrat, en nombroses ocasions, la voluntat de
cooperar en la formació de professionals de les ciències socials que en un futur poden tenir
una presència específica en el medi social i educatiu, i compta amb personal de provada
experiència i capacitació laboral i professional per exercir tasques docents de tutorització.
3. Que a l'empara del Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i amb la finalitat de concretar les seves
obligacions i actuacions, les dues parts implicades volen establir un conveni de cooperació.
4. La Sra. Imma Arrugat Dalmau educadora social del Consell Comarcal serà la tutora de
l’alumna Laia Coderch i Xarles que realitzarà el període de pràctiques de dilluns a divendres
de 8:00h a 15:00h. El nombre total d’hores de pràctiques és de 350h.
5-La Directora Tècnica de Benestar Social ha informat favorablement a l’aprovació del conveni.
Fonaments de dret
•

Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

•

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).

Per tot això, el conseller delegat de l'Àrea de Benestar Social, proposa a la Junta de Govern,
l'adopció del següent

ACORD
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, La UDG i l'alumna Laia Coderch
Xarles. ANNEX I
Segon.- Ratificar el present acord al proper ple que es celebri.
Tercer. Publicar el conveni signat al Portal de Transparència del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 19/2014.
Quart. Trametre el Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb la Disposició addicional novena de la Llei 19/2014.
Cinquè. Publicar el conveni íntegre en el DOGC, de conformitat amb el que estableix l’article
110.3 de la Llei 26/2010.
Sisè. Facultar indistintament la presidenta, Sra. Sònia Martínez Juli, i el gerent, Sr. Josep M.
Marcé i Company, perquè duguin a terme tants actes i gestions com calquin per executar els
presents acords.
Setè. Donar-ne coneixement a l'àrea de Recursos Humanas d'aquest Consell Comarcal als
efectes adients.
Figueres, a la data de la signatura electrònica.
El conseller delegat de l'àrea de Benestar Social
Àlex Hernández González
En dono fe,
La Secretaria,
Cristina Pou Molinet

RECURSOS
“Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació."

ANNEX I
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES
(REF: CE-ES-P2-20/21-55)
REUNITS
D'una part, Montserrat Vilà i Suñé, degana de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la
Universitat de Girona, domiciliada a Girona, plaça de Sant Domènec, núm. 9, 17071, NIF Q6750002 E.
D’una altra part, Sonia Martínez i Juli, com a Presidenta del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, en nom i representació de l’entitat col·laboradora Consell Comarcal de l'Alt
Empordà, domiciliada a C/ Nou, 48, 17600 de Figueres, amb NIF P6780000-C.
I, d’una altra part, Laia Coderch i Xarles, amb DNI/passaport 41557621W, estudiant del grau
en Educació Social a la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i
manifesten que, en el marc del Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol (BOE 184, de
30.07.2014), pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris i la normativa interna de la Universitat de Girona, subscriuen aquest conveni i:
ACORDEN
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es desenvoluparan
les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a terme per a la seva formació.
Les pràctiques han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de
l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte
formatiu detallat a l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els objectius educatius i les
activitats que cal desenvolupar.
Segon. Les condicions de l’estada de pràctiques seran les següents:

XLIII. S’estableix que el període de durada de les pràctiques sigui de l'octubre del 2020 al
gener del 2021. Aquesta dedicació és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa i
de representació i participació de l’estudiant a la Universitat.

XLIV. El nombre total d'hores de l’estada de pràctiques externes és de 350.
XLV. L’estada de pràctiques tindrà lloc al ESP2. Àrea Benestar del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.

Tercer. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts a l’article 9 del Reial Decret 592/2014,
entre els quals figuren:

Drets:

a. Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de
la universitat i per un professional de l’entitat externa col·laboradora.
b. Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
c. En els casos en què així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part
de l’entitat col·laboradora, que serà satisfeta en la forma que oportunament
determinin ambdues parts.
d. Rebre la documentació relativa a les pràctiques amb antelació suficient.
e. Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part
de l’entitat col·laboradora.
f. Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis, així
com a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-ho prèviament
i amb antelació suficient a l’empresa o institució.
g. A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les
pràctiques, amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si escau,
el seu rendiment.
h. A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació
reguladora de la matèria.
i. A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la
tutela, la informació, l’avaluació i el desenvolupament mateix de les pràctiques en
igualtat de condicions.
j. A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques
amb les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de
discapacitat.
k. Altres drets recollits en la normativa de la universitat.

Deures:

a. Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor a
l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
b. Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la UdG.
c. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista de l’activitat,
i comunicar-li i informar-lo sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el
desenvolupament d’aquella activitat.
d. Lliurar a la universitat tots els documents i informes que li siguin sol·licitats per al
seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
e. Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora en la data acordada.
f. Complir i respectar les normes de funcionament i les polítiques de l’entitat externa
col·laboradora.
g. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades
amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració
establertes.
h. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa, entitat o
institució pública o privada, i no explotar les dades obtingudes en la pràctica sense
l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i de la UdG.
i. Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa
col·laboradora, i salvaguardar el bon nom de la UdG.

L’estudiant té dret al règim de permisos següent:

a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant tindrà permís tot el dia, quan tingui
lloc un examen.
b. Per tutoria. L’estudiant tindrà permís les hores indispensables per a la tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant tindrà permís durant les hores
indispensables per a la presentació de treballs acadèmics.
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació
de la Universitat. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per a
la celebració de les sessions i per participar en els processos electorals que
correspongui.
e. Per visita mèdica. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables per assistir
a la visita mèdica.
f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la
Universitat de Girona.
L’estudiant haurà d’informar l’entitat col·laboradora, amb suficient antelació, de les absències
que siguin previsibles, i haurà de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden
comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps
de permís gaudit, sempre que aquesta ampliació es comuniqui abans de la finalització del
període inicialment pactat amb la Universitat de Girona.
L’estudiant es compromet expressament a tractar amb absoluta confidencialitat la informació
interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupi l’estada de pràctiques, i a guardar secret
professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com un cop l’hagi finalitzat.
Una vegada finalitzada l’estada en pràctiques, l’estudiant/a ha d’elaborar una memòria final i
presentar-la d’acord amb els procediments i calendaris establerts pel seu centre docent. Així
mateix, l’estudiant/a té dret a obtenir un informe de la entitat col·laboradora on ha dut a terme
l’estada de pràctiques en el qual s’esmenti de manera expressa l’activitat desenvolupada, la
durada i el rendiment, tal com preveu l’article 9.1 del Reial Decret 592/2014. L’estudiant/a té
dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, les investigacions que ha realitzat o
els resultats obtinguts en els termes establerts per la legislació reguladora de la matèria i a
rebre, per part del centre educatiu col·laborador, informació de la normativa de seguretat i
prevenció de riscos laborals.
Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat emetrà un document acreditatiu per
a l’estudiant i inclourà l’estada en el suplement europeu del títol (SET), si s’escau.
L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria o, si n’està exclòs per
raons d’edat, per l’assegurança d’accidents que la UdG ofereix a tots els estudiants i que han
de contractar obligatòriament els estudiants participant en pràctiques externes que no poden
acollir-se a l’assegurança escolar obligatòria.
La UdG manifesta que en la data de subscripció d’aquest conveni té subscrita una pòlissa de
responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que sorgeixen com a conseqüència de
la realització de les pràctiques externes.

Quart. L’entitat col·laboradora designa una persona tutora que ha de vetllar per la formació
de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i coordinar-se amb la persona
tutora interna designada per la Universitat com a tutor/a de l’estudiant.
El tutor/a ha de vetllar per la formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el projecte
formatiu i coordinar-se amb el/la tutor/a acadèmic/a persona tutora interna designat/da per
la Universitat.
El tutor/a designat per l’entitat col·laboradora té els drets i els deures recollits a l’article 11 del
Reial Decret 592/2014.
L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant/a de l’organització i el
funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a seguretat i
riscos laborals.
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l’estudiant d’acord
amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l’estudiant les
dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit,
limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679, General de
Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i
Garantia de Drets Digitals, respecte a les seves dades personals.
Si el tutor/a intern a la UdG i el tutor/a designat per l’entitat col·laboradora acorden que és
necessari un informe intermedi, el tutor/a designat per l’entitat col·laboradora l’ha d’elaborar
d’acord amb els procediments i calendaris establerts pel centre docent de l’estudiant/a.
De conformitat amb l’article 13 del Reial Decret 592/2014, una vegada finalitzada l’estada de
pràctiques, el/la tutor/a de l’entitat col·laboradora elaborarà un informe final i el lliurarà al
tutor/a acadèmic/a en el termini màxim de 10 dies finalitzada l’estada. Així mateix, lliurarà a
l’estudiant un informe o certificat de l’estada de pràctiques en el que farà constar el període
de les mateixes, les tasques desenvolupades i al seu criteri el rendiment assolit.
A sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el procediment que s’estableixi, s’ha
d’emetre un certificat individual al tutor/a extern de pràctiques.
Les dades personals de la persona tutora designada per l’entitat col·laboradora formaran part
d’un fitxer de la Universitat de Girona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de
l’objecte d’aquest conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants. De conformitat amb
la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant l’estudiant
com els tutors designats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oblit,
limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679, General de
Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i
Garantia de Drets Digitals, respecte a les seves dades personals davant la Secretaria General
de la Universitat de Girona.
L'empresa o entitat acollidora, d’acord amb les mesures establertes per la Generalitat de
Catalunya i el Govern d’Espanya i segons les instruccions de seu servei de prevenció de riscos

laborals, adoptarà les mesures i accions necessàries per a la prevenció i contenció del virus
COVID-19 en les seves instal·lacions. En aquest sentit, promourà que l’estudiant en
pràctiques tingui els equips de protecció individuals necessaris per a la seva seguretat. Les
mesures esmentades s’adequaran a l’evolució de la pandèmia i s’ajustaran, en qualsevol cas,
a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries amb la finalitat de salvaguardar la
salut pública.
Cinquè. La UdG designarà un tutor/a acadèmic/a que ha de vetllar perquè el projecte formatiu
es desenvolupi correctament i ha de dur a terme el procés avaluador de les pràctiques de
l’estudiant/a tutelat, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial Decret 592/2014.
El tutor/a designat per la UdG té els drets i els deures recollits a l’article 12 del Reial Decret
592/2014. Així mateix, s’ha de coordinar amb el tutor/a designat pel centre educatiu
col·laborador segons el procediment establert.
Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa per a les parts l’assumpció
d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no
implica l’existència de relació laborar entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora, tal com
estableix l’article 2.3 del Reial Decret 592/2014.
Setè. En cas d’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni, es pot
rescindir el mateix per iniciativa de qualsevol de les parts, amb la comunicació prèvia a les
parts. En tot cas, aquest conveni queda rescindit en el moment en què l’estudiant/a finalitza
els estudis.
Vuitè. Que Laia Coderch i Xarles, amb DNI/passaport 41557621W, estudiant del grau en
Pedagogia de la Universitat de Girona, no he estat condemnat/da per sentencia ferma per
algun delicte contra la llibertat sexual d’acord amb allò que disposa l’art. 13.5 de la LOPJM, en
la nova redacció donada per l’article 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infantesa i a l’adolescència i, per tant, compleix els requisits exigits
legalment per a poder efectuar l’estada de pràctiques acadèmiques.
Novè. Aquest conveni se subscriu a l’empara del que disposa el Reial Decret 592/2014, de
11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, al qual
queda sotmès tot el que estableix, així com també a la resta de legislació que resulti
aplicable.
Desè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’aplicació, interpretació o execució
d’aquest conveni es resoldrà de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts
renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Girona.
Onzè. La Universitat de Girona i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de la
subscripció d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de
col·laboració establerta entre les parts, així com per garantir-ne la validesa, tots els convenis
han d’estar signats per les persones interessades i han d’estar segellats per la UdG i l’entitat
col·laboradora.
I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data
assenyalats.
Girona, 1 d'octubre de 2020

Per la Universitat de Girona

L’estudiant
(Signatura)

Per l’entitat col·laboradora
(Signatura i segell)

Montserrat Vilà Suñé
Degana de la Facultat
d’Educació i Psicologia

Laia Coderch i Xarles

Sonia Martínez i Juli
Presidenta
del
Consell
Comarcal de l'Alt Empordà
Consell Comarcal de l'Alt
Empordà

