
        
 
 
 
  
 
 
 
 

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL MONTSIÀ I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A LA GESTIÓ DE 
L’EQUIPAMENT DE L’OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ 
 
Amposta, la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una banda, Sr. Joan , president del Consell Comarcal del Montsià, en ús 
de les competències que li corresponen d’acord amb l’article 13 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. 
 
D’altra banda, Sr. Adam , alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, en ús de les 
seves competències i d’acord amb el que preveu l’article 53 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 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
 
Assisteixen a l’acte el Sr.  

com a secretària accidental de l’Ajuntament 
d’Amposta. 
 
INTERVENEN 
 
En l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d’aquest conveni 
 
EXPOSEN 
 

1. La Generalitat de Catalunya té  competència exclusiva sobre Joventut, d’acord 
amb l’article 142 de l’Estatut d’Autonomia Ha estat, precisament, en l’exercici 
d’aquesta competència, que ha impulsat el Pla Nacional de Joventut  de 
Catalunya. Es tracta d’una eina per a la població jove del nostre país que permet 
per una banda, interrelacionar els diversos àmbits de la vida de les persones joves 
de Catalunya i, per una altra banda, facilitar una actuació transversal i coordinada 
de totes les administracions vers aquest sector de la població de Catalunya. En 
aquest sentit, és voluntat de la Direcció General de Joventut treballar amb els ens 
locals com a Administració més propera a la ciutadania. 
 

2. Sota el marc normatiu i competencial de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de 
polítiques de joventut, s’ha creat la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de 
Catalunya, d’ara en endavant XNEJ, un conjunt de serveis de titularitat pública 
que faciliten l’accés a la informació, orientació i assessorament en diversos àmbits 
a totes les persones joves de Catalunya. El seu desplegament al territori 
s’aconsegueix a través de les oficines joves i els punts d’informació juvenil com a 
serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil. 
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El desplegament de la XNEJ suposa la creació i la reordenació d’unes xarxes 
d’emancipació juvenil al territori que integren els serveis oferts als joves de les 
diferents administracions -Generalitat de Catalunya, consells comarcals i 
ajuntaments- orientats a la seva emancipació, amb la idea de fomentar la 
coordinació i el treball en xarxa entre diferents serveis públics, agents i entitats a 
tot el territori per poder oferir als joves un servei integral d’informació, orientació, 
assessorament i acompanyament que permeti implementar projectes i activitats 
que tinguin en compte les transicions: educatives, laborals, residencials, familiars 
i ciutadanes. 

 
3. El Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil, SIOAJ, es concep com 

el servei que dona informació, orientació, i pot oferir assessorament, 
acompanyament i tramitació de serveis, elaborar i dinamitzar la informació i 
disposa d’unes infraestructures, eines i recursos que permeten proporcionar un 
servei integral a la persona jove en qualsevol àmbit del seu interès de manera 
gratuïta, posant especial èmfasi en l’atenció personalitzada i adaptada a les 
necessitats individuals, garantint l’anonimat de l’usuari i la confidencialitat de la 
informació facilitada. 
 

4. L’oficina jove es concep com un servei d’informació, orientació i assessorament 
juvenil (SIOAJ) d’abast comarcal, que integra un conjunt de serveis d’informació i 
orientació i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut, 
educació, habitatge i mobilitat internacional per a les persones joves. 
 

5. El Consell Comarcal del Montsià, en el marc del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya i el Contracte Programa té l’encàrrec d’afavorir la situació i el 
desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la 
comarca de caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus 
municipis, especialment, en aquells aspectes que els facilitin una mínima 
estructura per a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció de serveis 
compartits entre els municipis, coordinació i assessorament, a través dels serveis 
comarcals de joventut. 
 

6. La responsabilitat de garantir l’abast comarcal és de tot el personal de l’oficina 
jove i serà liderada i coordinada per la figura del coordinador/a de la mateixa. En 
aquest sentit, l’oficina jove ha de treballar amb els municipis de la seva comarca i 
realitzar accions de descentralització de l’atenció a les persones joves i 
professionals en els àmbits en què intervé a la resta de municipis del seu territori 
de referència.  
 

7. Correspon al responsable del Servei Comarcal de Joventut, que no 
necessàriament ha de tenir el seu lloc de treball a l’oficina jove, la coordinació de 
la mateixa. D’entre les seves funcions està la de promoure la coordinació 
institucional de l’oficina jove i vetllar pel bon funcionament. Així mateix, s’ocuparà 
de promoure l’abast comarcal, la inclusió, la planificació, el treball en xarxa i la 
coordinació dels serveis de l’oficina jove amb la resta de professionals i serveis 
que treballen amb els joves de la comarca. A més, vetllarà per l’existència d’una 
planificació estratègica en les polítiques de joventut locals i comarcals. 
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8. Quant al finançament de les polítiques de joventut, aquestes s’emmarquen en el 
Contracte Programa, aquesta anualitat amb l’addenda pel manteniment de la 
vigència del contracte programa 2016-2019, el qual esdevé l’eina de gestió per a 
la prestació de serveis des de la proximitat que signa el departament de Treball, 
Socials i Famílies, d’ara en endavant, Departament de Drets Socials per promoure 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres 
programes relatives al benestar social i polítiques d’igualtat. És a la fixa 42 del 
mateix, d’oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), a 
través de la qual es detalla en finançament per gestionar l’oficina jove com a 
equipament destinat a acollir els serveis d’emancipació oferts als joves de 
cadascuna de les comarques. 

 
D’acord amb tot l’exposat, les parts consideren necessària la signatura d’aquest conveni 
per tal de vehicular la gestió de l’equipament i el finançament del lloguer de l’immoble 
situat a la carretera Simpàtica, 5, d’Amposta, per tal de garantir la continuïtat de l’Oficina 
Jove del Montsià que se subjectarà a les clàusules següents. 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 

1. Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació 
interadministrativa entre l’Ajuntament d’Amposta i el Consell Comarcal del Montsià 
per a la gestió de l’Oficina Jove del Montsià, en concret pel que fa referència a les 
aportacions de les parts quant a mobiliari, materials i recursos, i  en relació a la 
contribució d’ambdues parts al lloguer de l’immoble de l’Oficina Jove del Montsià, 
ubicat a la carretera simpàtica, 5 d’Amposta, immoble llogat per l’Ajuntament 
d’Amposta. 

 
 

Segona. Obligacions de l’Ajuntament d’Amposta 
 

1. Les obligacions de l’Ajuntament d’Amposta en relació a l’equipament de l’Oficina 
Jove del Montsià són les següents: 

 
- Disposar del local i espai adequat per realitzar les funcions pròpies dels 

diferents serveis. 
- Tenir els mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i les 

tramitacions que se’n deriven dels serveis.  
- Facilitar l’equipament informàtic adequat així com l’emmagatzematge de les 

dades en fitxers informàtics que garanteixin la seva seguretat. 
- Garantir els recursos logístics i d’infraestructura necessaris per al 

desenvolupament dels projectes que reben el finançament. 
- Complir la normativa quant a prevenció de riscos laborals. 
- Compartir els documents relatius a aquesta prevenció. 
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2. Quant al funcionament ordinari l’Ajuntament d’Amposta aporta: 
 

- Mobiliari específic per a l’espai de l’oficina jove: 
 

• 4 taules de despatx (servei generalista d’informació juvenil, de treball, de 
salut, de mobilitat internacional i del programa de referents d’ocupació 
juvenil). 

• 4 cadires amb rodes, ergonòmiques, per al personal de l’oficina. 
• 4 bucs amb calaixos 
• 2 cadires per la recepció de les persones usuàries dels serveis. 
• 1 taula rodona de reunions amb 4 cadires. 
• 4 ordinadors de taula, 4 teclats, 4 ratolins i 4 lectors de targetes 

criptogràfiques per al personal de l’oficina. 
• 2 tauletes per a l’espai d’autoconsulta. 
• 4 telèfon de taula IP. 
• 1 impressora multifuncions. 
• 1 armari alt 
• 1 armari baix 

 
Tercera. Obligacions del Consell Comarcal del Montsià 
 

1. Les obligacions del Consell Comarcal del Montsià en relació a l’equipament de 
l’Oficina Jove del Montsià són les següents: 

 
- Contribuir al finançament d’un màxim d’un 30%, anual, corresponent al lloguer 

de l’equipament, independentment de l’augment de l’IPC que s’efectuï. 
 

2. Quant al funcionament ordinari el Consell Comarcal del Montsià aportarà el 
següent: 

 
- Mobiliari específic per a l’espai de l’oficina jove. 

 
• 4 cartelleres de suro. 
• 1 sofà de dues places per a la recepció de les persones usuàries. 
• 1 moble expositor. 

 
- Material de difusió del servei: 
 

• Carpetes d’expedients 
• Material de marxandatge: motxilles, bolígrafs, llibres o altres. 

 

Quarta. Finançament 

L’equipament de l’Oficina Jove del Montsià és un lloguer a càrrec de l’Ajuntament 
d’Amposta. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Montsià aportarà un 30% del cost 
del lloguer a partir de l’1 de maig de 2022, atès que fins al dia 30 d’abril de 2022 esdevé 
de carència i no es paga.   
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Cinquena. Comissió de seguiment 

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es crearà una Comissió de 
Seguiment presidida per la consellera comarcal de joventut, o la persona en qui aquest 
delegui i, amb un representat de l’Ajuntament d’Amposta, sens perjudici que hi pugui 
assistir la persona responsable del servei comarcal de joventut. 
 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, i tindrà les funcions següents: 
 

a) Acordar les variacions que es puguin donar de la planificació de les actuacions 
previstes. 

b) Tractar les diferents situacions que afectin al conveni. 
c) Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 

 
Així mateix, aquesta comissió de seguiment es complementarà amb les reunions 
convocades pel consell gestor, al qual assistiran un representat polític de cada ens 
implicat (Direcció General de Joventut, Consell Comarcal del Montsià i Ajuntament 
d’Amposta). De forma complementària, també podrà assistir-hi una segona persona de 
cada ens que tingui relació amb l’oficina, independentment de quin sigui el seu perfil 
(polític o tècnic). S’aconsella l’assistència del responsable de l’Oficina Jove. 
 
Aquest consell gestor es convoca des de la Direcció General de Joventut a través de la 
coordinació territorial de forma ordinària un cop a l’any i extraordinàriament quan així 
s’acordi per les parts. 
 
També hi haurà un comitè tècnic que s’encarregarà de fer el seguiment del pla d’actuació 
anual de l’oficina jove, el seguiment del sistema d’indicadors, la preparació de la 
documentació i materials per al consell gestor i altres tasques relacionades amb el 
funcionament ordinari de l’equipament (horaris, tancament per vacances, difusió i 
publicitat).  
 
La composició d’aquest comitè tècnic l’integren: la persona referent en matèria 
d’emancipació i suport integral al territori de la coordinació territorial, la persona 
responsable del Servei Comarcal de Joventut, la persona responsable de l’Àrea de 
Joventut municipal. Com a màxim hi podrà haver un segon representant de cada ens que 
tingui relació amb alguns dels temes que es treballin al comitè tècnic. 
 
De tot el que es tracti es despendrà acta, tant del comitè tècnic com gestor.  
 
Sisena. Publicitat 
 
Les parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a fer constar expressament en 
totes les activitats que es realitzin relacionades en aquest conveni i en tot el material 
divulgatiu que editin al respecte, en un lloc visible i preferent, la inscripció «Amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials. Direcció General de 
Joventut» i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament 
d’Amposta juntament amb el logotip de l’Oficina Jove del Montsià. 
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En el cas que l’activitat tingui impacte o en formin part els ajuntaments de la comarca 
s’haurà d’incloure el logotip de la Xarxa de Serveis d’Informació «Montsià Jove». 
 
Setena. Causes de resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 

b) L’acord unànime del signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 

dels signants, prèvia denúncia de les parts. 
 
Vuitena. Modificacions   
 
Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni. Les causes poden 
ser: 
 

a) La inobservança de la normativa vigent. 
b) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís d’un mes. 
c) Qualsevol altre, prevista a la normativa vigent. 

 
Novena. Vigència  
 
Ambdues parts acorden que el període de vigència del present conveni serà 4 anys, 
sempre que es presti el servei, sens perjudici que pugui modificar-se íntegrament o en 
part. 
 
Les parts podran acordar, per unanimitat i en qualsevol moment abans de la finalització 
del termini de vigència, la pròrroga del conveni per un període de fins a 4 anys addicionals, 
o bé la seva extinció. 
 
Desena. Entrada en vigor 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura.  
 
Onzena. Publicació 
 
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 19/20214, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, s’han de fer efectives per mitjà del Registre de 
convenis i col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar al portal de la 
transparència.  
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I en prova de conformitat, signen digitalment el present conveni en la data assenyalada 
en el corresponent certificat electrònic. 
 
 
 
 
  
 

 

Joan       Adam  
President del Consell Comarcal del Montsià      Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta 
 
 
 

 

José       Verònica  
Secretari del Consell Comarcal del Montsià      Secretària actal. de l’Ajuntament d’Amposta 
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 ANNEX 1 
 
 
Despeses corrents de capitals  
 
A continuació es detalla l’aportació econòmica que el Consell Comarcal del Montsià 
traspassarà a l’Ajuntament d’Amposta en concepte del lloguer. L’import que figura és la 
quantitat màxima. 
 
Any 2021 Carència 
Any 2022 1.200 euros 
Any 2023 1.800 euros 
Any 2024 1.800 euros 
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