CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
I L’AJUNTAMENT DE SANAÜJA EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Cervera, 1 de gener de 2021
REUNITS:
D’una part, el Sr. Francesc Lluch Majoral, president del Consell Comarcal de la Segarra,
actuant en el seu nom i representació.
De l’altra, el Sra. Gemma Martínez Sangrà, alcaldessa de l’Ajuntament de Sanaüja,
actuant en el seu nom i representació.
MANIFESTEN:
1.- Què l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de
Catalunya, es concreten les funcions dels ens locals supramunicipals, que 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.
2.- A la Llei de polítiques de joventut (article 32) també es recullen les funcions dels
professionals de les polítiques de joventut, necessaris per coordinar i desplegar els plans,
programes o projectes en matèria de joventut. L’existència d’estructures tècniques amb
professionals de les polítiques amb professionals de les polítiques de joventut és la que
finalment pot garantir la proximitat a la gent jove que fonamenta les funcions dels ens
locals en el marc del PNJCat.
PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Sanaüja per a la gestió i prestació dels
serveis de joventut que s’estableixen en el contracte programa que el Consell
Comarcal de la Segarra va signar amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies amb data de 13 de Novembre 2018.

El Consell Comarcal de la Segarra es compromet a:
a) Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte
programa que va signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies
en data 13 de Novembre 2018 a la prestació dels serveis en matèria de joventut i
amb pròrroga pel 2021.
b) Fer la transferència corresponent (veure Annex 1) a l’Ajuntament de Sanaüja per
al Pla D’Actuació Jove, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció
general de Joventut.
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Segon. Compromisos del Consell Comarcal de la Segarra
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c) A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi, amb la dedicació
acordada i amb el cost total segons hores de dedicació (veure Annex 1).
d)

Facilitar a l’Ajuntament de Sanaüja una memòria on consti informació general i
estadística dels serveis que oferim en polítiques de joventut amb periodicitat
anual, així com també qualsevol altre dada que l’Ajuntament especifiqui, d’acord
amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal.

e) El Consell Comarcal liquidarà l’aportació prevista en els apartats anteriors quan
l’hagi rebut dels fonts previstos en el contracte programa de la corresponent
anualitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Sanaüja
L’Ajuntament de Sanaüja es compromet a:
a) Justificar la quantitat demanada per l’any (veure Annex 1).
b) Fer l’aportació econòmica anual al Consell Comarcal de la quantitat estipulada
(veure Annex 1).
c) Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de joventut.
d) Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell
Comarcal de la Segarra i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per
facilitar la gestió dels programes i actuacions del consell comarcal.
e) Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis de joventut i els
posarà a disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies
del manteniment d’aquestes.
Quart. Vigència

b) La durada d’aquest conveni és d’un any, sens perjudici que es pugui prorrogar
anualment fins un màxim de quatre anys, l’ajuntament caldrà que cada anualitat
acordi expressament la voluntat de prorrogar el conveni i aprovi l’addenda/annex.
Abans de finalitzar el termini anterior les parts podran acordar una nova pròrroga fins
a quatre anys més.
c) Aquest conveni estarà supeditat a l’aprovació del contracte programa per a cada
anualitat i els requisits previstos en dit contracte programa.
El president

L’alcaldessa

Francesc Lluch Majoral

Gemma Martínez Sangrà
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a) Aquesta conveni no serà plenament vigent fins que hagi estat ratificat pels òrgans
competents de cada entitat.
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ANNEX 1: Ajuntament de Sanaüja
Hores del tècnic de joventut de prestació al municipi: 2 hores
Cost total anual del servei prestat a l’Ajuntament: 533,05 euros
Aportació Atorgada per la Direcció General de Joventut a l’Ajuntament: 1.680 euros
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Justificació al Consell Comarcal per part de l’Ajuntament de la quantitat demanada a la
Direcció General de Joventut: 2.500 euros
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