
 
 

 
 

OD-09 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del conveni de 24 de maig de 2016, 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de 
transport i del Servei escolar de menjador. 
 

2. Per al curs 2017-2018 2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a dur a terme el transport escolar no 
obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor pel curs 2017-2018, per un 
import de 21.342,95 euros.  

 
3. El pacte quart d’aquest conveni estableix la possibilitat de formalitzar una pròrroga de l’esmentat 

conveni per a la prestació de serveis durant el curs escolar 2018-2019. 
 

4. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, l’11 de febrer de 2019, pròrroga del conveni per a dur a terme 
el transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor 
esmentat en l’epígraf 2 d’aquesta relació de fets. 

 
5. El 26 de juny de 2019, registre d’entrada E2019009863, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va 

presentar escrit signat per l’Alcaldessa del municipi en els termes següents:  
 

“El passat curs escolar vam formalitzar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a la prestació del transport escolar no obligatori.  
 
Per tal de seguir renovant la col·laboració manifestem mitjançant el present escrit la nostra voluntat 
de formalitzar el corresponent conveni per al curs 2019/2020.” 
 

6. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 
educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 2020 
(aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els mateixos termes i 
condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni per a la prestació d’aquest servei 
com a conseqüència de les dificultats en la gestió ocasionades per la crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19. 
 

7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la suspensió 
del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data d’aixecament de la suspensió 
del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals indemnitzacions previstes a l’article 



 
 

 
 

34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

 
8. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 

Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar per part 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que es concreta en l’import de 13.746,31 euros. 
 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el període 
comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer i únic.- La liquidació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor 
de Sant Pere de Vilamajor pel curs 2019-2020, que l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha d’abonar 
per mitjà d’un únic pagament de 13.746,31 euros, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del 
Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
2. El 10 de novembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en que correspon al Ple exercir les altres atribucions 
que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor 

de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020 per un import de 13.746,31 euros. 
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans 
que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 13.746,31 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.  

 
 
Document signat electrònicament. 
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