De l'altra,
L’Il·lustríssim Senyor Salvi Güell Bohigas, alcalde de l’Ajuntament de Castelló
d'Empúries, amb NIF 40293265W, en exercici de les facultats que li confereix l’article
21.1.b) de la Llei 7/195, 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 mitjançant acord de Ple de la
corporació en data 28 d'abril de 2016; i assistit per la secretària accidental de la
Corporació, la senyora Lourdes Casadevall i Fontclara.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària
per formalitzar el present Conveni de col·laboració.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. El Consell Comarcal té la voluntat de prestar el servei de transport no obligatori
dels alumnes d'Empuriabrava.
2. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries té la voluntat de finançar part del servei de
transport escolar no obligatori de l'alumnat d'Empuriabrava a diversos centres
d'ensenyament del nucli de Castelló d'Empúries. Així doncs, l'import per cada
curs escolar seria de 27.104€.
3. Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Castelló
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L’Il·lustríssim Senyor Ferran Roquer Padrosa, president del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, 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 facultat per la signatura del present conveni
mitjançant acord de Ple de la corporació de data 15 de juliol de 2015; i assistit pel
secretari, el senyor Francisco Luis Muñoz Cameo.
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Conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries per a la prestació del servei de transport escolar
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R/N:13/MG/mjp (Núm.Exp:2018/261)
Assumpte: Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

Els subjectes signants del present són els que figuren a l'expositiu primer d'aquest
conveni i ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal
necessària per formalitzar el present Conveni de col·laboració.
Segon. Competència
La competència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries en la signatura del present
Conveni es fonamenta en l'article 25.2.lletra ll) de la Llei 7/1985, de 7 d'abril,
reguladora de les bases de règim local (segons la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local).
La competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà es fonamenta en els articles
25.1.lletra a) i 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.
Tercer. Objecte i resultats obtinguts per causa conveni
El present Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de Castelló d'Empúries té per objecte regular la col·laboració de les parts
signatàries en relació amb el transport escolar no obligatori, consistent en transportar
l'alumnat d'Empuriabrava a diversos centres escolars del nucli de Castelló d'Empúries.
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Primer. Subjectes
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En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues parts subscriuen el
present Conveni de col·laboració, que es regirà pels següents

Codi Segur de Validació

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de
cooperació com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents
Administracions Públiques, i al qual es pot donar compliment mitjançant la tècnica de la
utilització conjunta de mitjans materials, econòmics o personals.
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d'Empúries comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera
per aconseguir-los és per mitjà d'un conveni de col·laboració entre les dues
entitats pel desenvolupament del servei de transport escolar no obligatori de
l'alumnat d'Empuriabrava a diversos centres escolars del nucli de Castelló
d'Empúries.

1. Ingressar al Consell Comarcal de l'Alt Empordà cada curs escolar l'import de
27.104€ corresponent al transport escolar no obligatori de l'alumnat
d'Empuriabrava a diversos centres escolars del nucli de Castelló d'Empúries.
2. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries efectuarà el pagament de 27.104€ al mes
de juliol, una vegada acabat el curs escolar.
Sisè. Finançament
La distribució del finançament es realitza de la manera següent:
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es farà càrrec de les despeses de la contractació
dels 7 busos del servei no obligatori d'Empuriabrava a Castelló d'Empúries. La quantia
prevista a assumir per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà és de 280.946,18€,
imputables a la partida pressupostària 35.3262.22799.
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries es farà càrrec de les despeses del transport escolar
no obligatori de l'alumnat d'Empuriabrava a diversos centres escolars del nucli de
Castelló d'Empúries. La quantia prevista a assumir per part de l’Ajuntament és de
27.104€, imputables a la partida pressupostària 11.4412.46502
Setè. Incompliment i resolució del Conveni
Els convenis s’extingiran pel compliment de les actuacions que han estat objecte del
conveni o per incórrer en causa de resolució. Són causes de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime dels signants.
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Les obligacions de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries seran les següents:
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1. Transportar els alumnes no obligatoris d'Empuriabrava, els alumnes d'infantil i
els de primària a diversos centres escolars del nucli de Castelló d'Empúries, tots
els dies lectius del curs marcats pel calendari del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
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Les obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà seran les següents:
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Quart. Obligacions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Aquesta comissió es reunirà per primera vegada a inici escolar i a finals del curs escolar,
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.
No obstant això, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals de
Girona de l'ordre contenciós-administratiu seran els competents per a dirimir qualsevol
qüestió que pogués sorgir entre les parts signants sobre la interpretació i/o el
compliment dels pactes continguts en el present Conveni, sotmetent-se aquestes a la
seva jurisdicció i competència, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués
correspondre.
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Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni es crea una Comissió de
seguiment, que estarà formada per la inspectora de transport escolar i la tècnica de
l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la secretària de l'Àrea de
Secretaria de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que tindrà per finalitat efectuar un
seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits
per cadascuna de les parts, així com resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la
interpretació i el compliment d'aquest conveni.
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En cas d'extinció anticipada del conveni, la Comissió de seguiment fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà 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 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant l'altra part. Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi ha hagut
resposta, es notificarà a l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà
resolt el conveni. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
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c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns
dels signants. 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 en aquest conveni.
f) Les reiterades deficiències en l'execució de les prestacions de serveis.
g) La suspensió del servei per raons d'interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.
i) La no existència d'usuaris de transport no obligatori.

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.
Onzè. Imatge i comunicació
Les parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui escrit,
gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en
aquest conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns.
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor
material de les actuacions.
Tretzè. Publicacions i Registre
El conveni s'ha de publicar de manera integre en el Portal de Transparència de les parts
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En cas de pròrroga, les parts podran introduir les modificacions no substancials que
considerin oportunes.
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La vigència del present Conveni serà de 4 cursos escolars a partir de la signatura del
conveni. En qualsevol moment abans de la finalització del termini fixat, les parts podran
acordar pròrrogues anuals per un període de fins a 4 cursos, a comptar des de l'entrada
en vigor del Conveni, o bé la seva extinció.
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Desè. Vigència del Conveni
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El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les
parts signants per tal d'assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats.
Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de nou conveni o en
forma d’addenda de modificació de l’actual. Aquestes modificacions seran decidides de
comú acord per la Comissió de seguiment i s'hauran d'aprovar pels respectius òrgans
corporatius competents.
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Novè. Règim de modificació

Figueres, (data)
Per part del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

Per part de l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries

Ferran Roquer i Padrosa
President

Salvi Güell i Bohigas
Alcalde

Francisco Luis Muñoz Cameo
Secretari

Lourdes Casadevall i Fontclara
Secretària accidental
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I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les parts el signen per
duplicat.
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Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva
interpretació i compliment.
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Catorzè. Naturalesa
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D'acord amb el mateix article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de las administracions públiques de Catalunya, el present conveni també
s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.
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que subscriuen el conveni, tal com estableix 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 els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de las administracions públiques de
Catalunya, el present conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona.

