Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als
municipis (any 2022)
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Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 15 de març de
de 2022, assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Sònia Martínez Juli, presidenta del Alt Empordà, amb NIF P6700008C assistit per la
secretaria Cristina Pou Molinet.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 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 (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica
i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de
gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les
diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 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, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica,
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal encarregat
d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa,
economicofinancera i d’obres i serveis.
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions cooperin
en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics dels
quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 38/2003, General de
Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben compreses en el seu
àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre administracions públiques per a
finançar globalment l’activitat de l’administració a la que vagin destinades.
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències en
matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del Decret
legislatiu 2/2003 (LMRLC).
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal, ha permès
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que s’han
prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració.

Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les prestacions
que oferirà cadascuna de les institucions.
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistència jurídica i defensa judicial contenciós-administrativa
Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària
Assistència econòmica-comptable (PAC)
Assistència de la secretaria-intervenció.
Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació.
Supervisió de projectes d’obres
Gestió de cementiris i serveis funeraris

El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents:
-

En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:

la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels
Plans d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació
-

Àmbit social:

la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per delegació de la
Generalitat de Catalunya)
-

Àmbit de la salut pública:

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions ofereixen
serveis directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, entre d’altres
l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de dret públic,
prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, noves

tecnologies i informàtica, l’assistència en matèria de protecció de dades personals
(DPD), serveis energètics, assessorament en matèria de consum, suport a la gestió
documental i arxiu dels ajuntaments. Sobre aquests serveis la Diputació i els consells
comarcals coordinen les seves actuacions evitant duplicitats en la prestació.
La coordinació en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels mecanismes
col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel consell comarcal són
els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest any 2021, i inclou una
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions específiques
en concepte de subvenció per a determinades actuacions.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la seva
qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el finançament
dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el pacte Segon
mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al pacte Tercer.
Segon. Serveis i activitats
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació previstes
en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i cooperació als
municipis de la comarca de Alt Empordà
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents:
-

En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:

la redacció de projectes i memòries valorades
la direcció d’obres
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental
la informació als consumidors
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la homologació dels
Plans d’Autoprotecció
la redacció dels inventaris de camins públics municipals
l’assistència tècnica a meses de contractació

-

Àmbit de la salut pública:

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats
la recollida i tractament dels residus municipals
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base
-

Àmbit jurídic i econòmic, documental i noves tecnologies:

l’assistència en matèria jurídico i econòmica
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i informàtica.
-

Àmbit de desenvolupament local:

- la promoció turística de la comarca
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els següents:
-

En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:

La gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de protecció i
altres serveis de prevenció d’incendis,
-

Àmbit social:

transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS)
Tercer. Assignació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Alt
Empordà d’un import de 1.045.240,00 €, per col·laborar en el finançament en els àmbits
que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2022, llevat
el del transport escolar que es refereix al curs 2021-2022.
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents:
•

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon:
950.648,99 €

•

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 20212022, en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya: 66.769,23 €(subvenció màxima del 50% de la despesa)

•

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis:
17.821,78 € subvenció màxima del 50% de la despesa)

•

Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor
d’expedients de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la
despesa)

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de tots els
ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus públics o
altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.
Quart. Pagament
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en concepte
d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions.
Cinquè. Liquidació i justificació
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre
de l’any 2023, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats objecte
d’aquest conveni.
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, encara
que no n’hagi fet el pagament efectiu.
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.
L’import de l’aportació final de la Diputació de Girona serà com a màxim el que preveu
el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis objecte del
conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes amb altres
ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits dels serveis
siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit justificat
efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en excés.
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i
programa de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al
pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes justificatius, en el model
determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de
com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció
d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una despesa de com a mínim el mateix

import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients (GESS). En cas de
justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment.
En l`àmbit del servei d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de protecció i
altres serveis de prevenció d’incendis, s’haurà de presentar una relació de l’execució de
les franges perimetrals de protecció executades o bé mantingudes de tots els municipis
de la comarca. El Servei de medi ambient de la Diputació de Girona facilitarà al Consell
Comarcal una plantilla en format SIG que caldrà retornar emplenada via EACAT
juntament amb un informe signat per un tècnic competent que doni validesa al
document. Els tècnics comarcals s’hauran de basar en certificats final d’obra, factures o
inspeccions a camp amb evidències fotogràfiques per tal de validar les dades.
Sisè. Verificació i control de les subvencions
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el
control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional
catorzena del mateix cos legal.
Setè. Publicitat
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació
de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la
Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament.
Vuitè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent.
Novè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar
les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven
establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de
la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c).
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació
de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció
de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació
del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici
dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la
Diputació de Girona.

Desè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de
març de 2023 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts,
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, abans
que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres mesos per
justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el conveni.
Onzè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Dotzè. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que
estarà integrada per:
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent.
Per part de la Diputació de Girona: el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals i el
cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de Cooperació Local.
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, els
tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel presidents
respectius.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar la
qualitat de la prestació dels serveis.
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni.
Tretzè. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Els
aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es subjecten al que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la normativa de
desplegament que, si s’escau, sigui aplicable
Catorzè. Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest.
Quinzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l’article
48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La Diputació és
l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les obligacions de
publicitat en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes als articles 8
i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.
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