
 

         

 

 

 
 

CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, ECONÒMICA I TÈCNICA ALS MUNICIPIS, PER 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA, TRANSPORT ESCOLAR I 
PREVENCIÓ D’INCENDIS (ANY 2017) 
 
735/2017 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 7 de març de 2017. 
 
I de l'altra, el CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, amb NIF P6700004B 
representada pel seu president, Sr. Joan Manso i Bosoms, assistit per la secretaria del 
Consell, Sra. Marta Arxé Llagostera. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el 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, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis en la 
prestació de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; també 
realitzen i coordinen actuacions de salut pública i transport escolar en l’àmbit municipal 
i el servei comarcal de prevenció d’incendis. 
 
Des de fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals en 
aquestes actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques per mitjà de 
convenis.  
 
En virtut de tot això, el Consell Comarcal del Ripollès subscriu aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. L’objecte d’aquest conveni és la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament del Consell Comarcal del Ripollès (en endavant, el Consell) per a la 
prestació general de serveis d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i  tècnica 
als municipis i també per a diverses actuacions en matèria de salut pública (recollida 
d’animals domèstics, fonts naturals, etc.), coordinació del servei comarcal de prevenció 



d’incendis, per al període de gener a desembre de 2017, i per a transport escolar no 
obligatori del curs 2016-2017. 
  
SEGON. La Diputació farà una aportació econòmica al Consell de 377.505,72 € per 
col·laborar en el finançament d’aquest organisme en els àmbits assenyalats en el 
pacte primer pel període de gener a desembre de 2017.  
 
Dins l'import global atorgat, de 377.505,72 €, s'hi inclouen les aportacions finalistes 
següents: 
 

 Per ajut al finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2016-2017, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 20.371,85 €.  

 

 Per ajut al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 1.485.15 €. 
 
TERCER. El pagament al Consell de l’aportació de la Diputació es realitzarà mitjançant 
una transferència corrent. S’efectuarà un primer pagament del 50 % un cop signat el 
conveni per ambdues institucions. El segon pagament es farà dins el segon trimestre 
de 2017, un cop el Consell hagi presentat la memòria justificativa del conveni de l’any 
anterior. 
 
QUART. El Consell haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer trimestre 
de l’any 2018, una memòria que acrediti l’aplicació de l’aportació d’aquesta als serveis 
i activitats objecte d’aquest conveni. Aquesta memòria haurà d’exposar els serveis 
d’assistència jurídica, administrativa, econòmica i tècnica, i també les actuacions en 
matèria de salut pública prestats als municipis, i el resultat econòmic final dels serveis 
subvencionats, amb detall dels ingressos rebuts i  les despeses a càrrec del Consell. 
La memòria s’haurà d’acompanyar del certificat de la Secretaria/Intervenció del 
Consell que acrediti la imputació de les despeses i ingressos al pressupost de l’any 
2017. 
 

En la memòria s'exposaran de manera separada les actuacions derivades de les 
aportacions finalistes detallades al pacte segon: 
 

 Per al transport escolar no obligatori, caldrà presentar dins el termini, que 
finalitza el 31 d’octubre de 2017, un compte justificatiu específic que acrediti 
una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i el balanç 
econòmic de l’activitat en el curs escolar 2016-2017.  
 

 Pel servei comarcal de prevenció d’incendis, caldrà presentar dins el termini, 
que finalitza el 31 de març de 2018, un compte justificatiu específic que acrediti 
una despesa de com a mínim el doble de l’import de la subvenció i una 
memòria/informe de finalització de l’actuació. 

 
Si l’import global de les despeses ocasionades per les actuacions i els serveis 
subvencionats és superior a l’aportació de la Diputació, aquesta es mantindrà en la 
quantitat atorgada. 
 

En el supòsit que les despeses acreditades siguin inferiors a l’aportació de la Diputació 
i no disposin d’altres fonts de finançament, l’ajut es reduirà al cost efectivament 
justificat, i això donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en excés.  
 

S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada d’obligacions 
reconegudes per part del Consell, encara que no n’hagi efectuat el pagament efectiu.  



 

CINQUÈ. Amb la signatura d’aquest conveni, el Consell declara que no està incurs en 
cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que està al corrent 
de les obligacions de reintegrament de subvencions, alhora que autoritza la Diputació 
de Girona perquè pugui efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, d’acord amb l’article 22.4 del Reglament de subvencions (RD 887/2006).  
 
SISÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
s’estimin convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de les actuacions, ja que la seva aportació té des de l’inici la consideració de finalista. 
 
SETÈ. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, es farà constar la participació 
de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el seu finançament. 
 
VUITÈ. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 
31 de març de 2018, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les 
parts, nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell 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 subvencionats.  
 
NOVÈ. No obstant el que s’ha dit anteriorment, 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 seves clàusules. 
 
DESÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir entre les parts. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen, per duplicat, aquest conveni. 
 
Girona, 
 
 

Ripoll,  

Per la Diputació 
El president, 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà 

Pel Consell Comarcal 
El President,  
 
 
 
 
Joan Manso i Bosoms  
 

El secretari general,  
 
 
 
 
 
Jordi Batllori Nouvilas 
 

El secretari,  
 
 
 
 
 
Marta Arxé Llagostera. 
 

 


