ADDENDA MODEL DEL CONVENI MARC REFERENT A LES APORTACIONS
ECONÒMIQUES ESTABLERTES A LA FITXA 43 DE PLANS LOCALS DE
JOVENTUT I PLA COMARCAL DE JOVENTUT ON ES TROBEN INCLOSOS ELS
AJUNTAMENTS MENORS DE 20.000 HABITANTS, QUE HAN SOL·LICITAT
FINANÇAMENT EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT RECOLLIDES AL CONTACTE
PROGRAMA 2016-2019 EN ASSUMPTES DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES
PROGRAMES DE BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DEL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

REUNITS
D’una banda, la Presidenta Sònia Martínez i Juli amb DNI 40454986X, assistida de la
secretària de la corporació, Cristina Pou Molinet i amb DNI 40442053A, que dóna fe de l’acte.
De l’altra, la senyora, Montserrat Mindan Cortada amb DNI 46121008M, com a alcaldessa de
l’Ajuntament de Roses, assistida de la secretària de la corporació, Cristina Pou Molinet i amb
DNI 40442053A, que dóna fe de l’acte.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar
aquest conveni,
MANIFESTEN

1. Que en data 27 de setembre de 2016 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va signar el
Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de
benestar social i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
2. Que en data 30 d'octubre de 2017 el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va signar addenda
al Contracte Programa 2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de
benestar social i polítiques d’igualtat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Aquest Contracte Programa, inclou les fitxes dels plans locals de joventut dels ajuntaments
d'Agullana, Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà, Cantallops, Cistella,
Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà, El Port de la Selva, Espolla,
Garrigàs, Garriguella, L'Armentera, L'Escala, La Jonquera, Lladó, Llers, Navata, Peralada,
Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant
Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla
i Vila-sacra, per un import total de 76.658,75 €, i de col·laboració entre el Dep artament de
Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en aquesta matèria.

3. Atès que el Ple en sessió de data 28 de novembre de 2017 aprova el Conveni marc
referent a les aportacions econòmiques establertes a la Fitxa 43 de Plans Locals de Joventut i
Pla Comarcal de Joventut on es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants,
que han sol·licitat finançament en polítiques de joventut recollides al Contacte Programa
2016-2019 en assumptes de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques
d’igualtat del departament de treball, afers socials i famílies
4. Que en data 25 de febrer de 2020 el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar
l’addenda de la pròrroga per a l’any 2020 del Contracte Programa en assumptes de serveis
socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat del Departament de Treball,
Afers socials i Famílies.
5. Aquest Pròrroga Contracte Programa, inclou les fitxes dels plans locals de joventut dels
ajuntaments d'Agullana, Avinyonet de Puigventós, Boadella i Les Escaules, Borrassà,
Cantallops, Cistella, Cadaqués, Capmany, Castelló d'Empúries, El Far d'Empordà, El Port de la
Selva, Espolla, Garrigàs, Garriguella, L'Armentera, L'Escala, La Jonquera, Lladó, Llers,
Navata, Peralada, Pontós, Palau-saverdera, Portbou, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant
Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Saus, Camallera i Llampaies, Ventalló, Viladamat,
Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla i Vila-sacra, per un import total de 76.658,75 €, i de col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en aquesta matèria.
6. El conveni marc que regula a les aportacions econòmiques establertes a la Fitxa 43 de
Plans Locals de Joventut i Pla Comarcal de Joventut també ha de modificar la clàusula
referent a la vigència ampliant aquest conveni per l’anualitat 2020.
7. Atès que els convenis es poden prorrogar fins a un màxim de quatre anys i el Contracte
Programa 2016-2019 serà vigent també el 2020.
Per tot això s'acorda:
1. Modificar la clàusula tercera que queda com segueix:

“El Consell Comarcal de l'Alt Empordà realitzarà les corresponents justificacions al
Departament de Treball, Afers socials i Famílies en els següents períodes estipulats:
Corresponents a l'anualitat 2017:
•

Justificació econòmica 31 de gener de 2018.

•

Justificació avaluativa a 31 de març de 2018.

Corresponents a l'anualitat 2018:
•

Justificació econòmica a 31 de gener de 2019.

•

Justificació avaluativa a 31 de març de 2019.

Corresponents a l'anualitat 2019:
•

Justificació econòmica a 31 de gener de 2020.

•

Justificació avaluativa a 31 de març de 2020.

Corresponents a l'anualitat 2020:
•

Justificació econòmica a 31 de gener de 2021.

•

Justificació avaluativa a 31 de març de 2021”.

2. Modificar la clàusula quarta que queda com segueix:

“- Els Ajuntaments signants desenvoluparan, per la seva part, els programes que hagin
establert a fi d'afavorir la implementació del Pla local de joventut o amb l'objectiu de
dinamitzar les polítiques de joventut als municipis.
- Els municipis menors de 3.000 habitants sense Pla local de joventut a tenir vigent en el
moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni del corresponent projecte d'actuacions
juvenils.
- Els municipis a partir de 500 habitants i menors de 20.000 habitants amb Pla local de
joventut, a tenir vigent en el moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni del
corresponent Pla d'Actuació Anual en matèria de Joventut.
- Haver presentat, en el moment de la signatura d'adhesió a aquest conveni, la sol·licitud de
la fitxa 43 del Contracte Programa 2017.
- Justificar l’aportació econòmica pressupostada en el seu pla local de joventut o en els seus
projectes d'actuacions juvenils (segons clàusula segona d'aquest conveni) en els terminis
indicats en el paràgraf següent.
- Omplir l'annex 2 corresponent a la relació de despeses de personal imputades, si és el cas,
relacionades conforme a l'import pressupostat.
- Omplir l'annex 3 corresponent a la relació de despeses de les activitats, si és el cas,
relacionades conforme a l'import pressupostat.
“Els períodes estipulats per a les corresponents justificacions al Consell Comarcal de l'Alt
Empordà són:
Corresponents a l'anualitat 2017:
• Justificació econòmica abans del 12 de gener de 2018.
• Justificació avaluativa abans del 9 de març de 2018.
Corresponents a l'anualitat 2018:
• Justificació econòmica abans del 11 de gener de 2019.
• Justificació avaluativa abans del 8 de març de 2019.
Corresponents a l'anualitat 2019:
• Justificació econòmica abans del 10 de gener de 2020.
• Justificació avaluativa abans del 13 de març de 2020.
Corresponents a l'anualitat 2020:
• Justificació econòmica abans del 8 de gener de 2021.
• Justificació avaluativa abans del 5 de març de 2021”.
- Els Ajuntaments signants es comprometen a destinar els imports percebuts a través de la
Fitxa 43 del Contracte Programa de Plans Locals de Joventut i Pla Comarcal de Joventut on
es troben inclosos els ajuntaments menors de 20.000 habitants, que han sol·licitat
finançament en polítiques de joventut recollides al Contacte Programa 2016-2019, a activitats
relacionades al desenvolupament de polítiques de joventut al seu municipi”.
- Els Ajuntaments signants, es comprometen a informar i justificar a la comissió de
seguiment que els imports percebuts s’han destinat, efectivament, a activitats relacionades
amb polítiques de joventut.

3. Modificar la clàusula sisena que queda com segueix: “La vigència del present Conveni és
prorroga per a l’any 2020 atès que s’ha prorrogat el Contracte Programa del Departament de
Treball, Afers Socials i Família per a l’any 2020 ”.

4. Modificar la clàusula setena que queda com segueix:

7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que
estableix la LRJPAPC.
7.4. En particular, la Comissió serà l’encarregada de:
a)
b)
c)
d)

e)

La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a
l’article 110 de la LRJPAPC.
El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.
La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic del desenvolupament
de programes d'actuacions juvenils en els municipis.
El seguiment i control que els Ajuntaments destinin els imports rebuts a
activitats i accions relacionades amb polítiques de joventut. Els ajuntaments
tenen l’obligació d’informar a la Comissió de que han destinat els recursos
econòmics en activitats juvenils.
Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el
compliment d'aquest Conveni."

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el
lloc i en la data indicats.
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