CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER REGULAR EL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS
DESCRITES EN EL PLA LOCAL DE JOVENTUT, DERIVAT DE L’ADDENDA 2017 DEL
CONTRACTE PROGRAMA DE JOVENTUT 2016 - 2019, DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.

REUNITS
D'una part el Sr. Joan Espona i Agustín, president del Consell Comarcal de la Garrotxa que actua
en nom i representació d'aquesta corporació.
De l'altra, el Sr. Lluís Guinó i Subirós, alcalde de l’Ajuntament de Besalú.
Reconeixent-se ambdues parts capacitat per actuar en aquest acte:
EXPOSEN
En data 5 de setembre de 2016 el president del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar i
formalitzar el contracte programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa, en matèria de
polítiques de joventut.
L’esmentat contracte programa contempla, en el seu annex, la Fitxa número 43 relativa als plans
locals i comarcals de joventut.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, segons les línies del contracte programa del Departament de
Treball, Afers socials i famílies, gestiona, dinamitza i vetlla per les funcions d'assistència i cooperació
als municipis del seu àmbit territorial en matèria de joventut, desplegada en el marc dels plans
comarcals de joventut.
Els ens locals, segons la Llei 33/2010 de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, han
de vetllar perquè al seu territori es duguin a terme els serveis i les activitats en matèria de joventut
desplegades a través dels plans locals de joventut.
En data 27 d'octubre de 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar l'addenda 2017
corresponent al contracte programa de joventut 2016 - 2019, proposada pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquesta addenda inclou un import de
28.317,50 euros que s'han de destinar als 11 plans locals de joventut de la comarca, i 2.980,00
euros destinats als ajuntaments de fins a 500 habitants, en concepte de suport a plans locals i
comarcals de joventut de la Garrotxa per al desplegament d’actuacions a municipis en matèria de
joventut.
Per tal de regular com es durà a terme aquesta aportació es creu convenient formalitzar el
corresponent conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament de
Besalú.
Per tot l’anterior, les parts signants,

CONVENEN
Primer. – Objecte
És objecte del present conveni regular l'aportació econòmica que el Consell Comarcal ha de fer a
l'Ajuntament de Besalú estipulada dins la fitxa 43 de l'addenda del contracte programa de joventut
corresponent al 2017.

Segon. - Obligacions del Consell Comarcal de la Garrotxa
Fer una aportació de 2.300,00 euros a l'Ajuntament de Besalú en concepte de finançament de les
activitats desplegades al pla local de joventut del municipi.
El Consell Comarcal es compromet a efectuar el pagament convingut en aquest conveni sempre i
quan la Generalitat hagi efectuat prèviament la corresponent transferència de fons.

Tercer. - Obligacions de l'Ajuntament de Besalú
Assumir les despeses directes relatives a l’execució de les activitats desplegades dins el pla local
de joventut.
Presentar al Consell Comarcal la justificació econòmica i qualitativa mitjançant model facilitat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb les despeses
realitzades en concepte del pla local de joventut, certificades per l’interventor de l’Ajuntament i dins
el termini establert.
Esmenar, si s’escau, el requeriments de documents relatius a la justificació de l'aportació.
Quart. – Vigència
La vigència d'aquest conveni resta vinculada a la finalització de l'aportació econòmica al pla local
de joventut amb inclusió de tots els requeriments que si s‘escau pertoquin.
Cinquè. – Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà:
a) Per mutu acord entre les parts.
b) Per manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de 3 mesos a la data de
termini de vigència del conveni.
c) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable.

Sisè. – Jurisdicció competent
En tot el no previst en aquest conveni, es resoldrà de comú acord entre les parts. Les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de coneixement
i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Els atorgants, en senyal de conformitat i després de llegir el present conveni de col·laboració,
mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen a la data de la signatura
electrònica
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