
 
 
 
 

 
 

OD-07 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la 
competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre 
educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000480, de 30 d’abril, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 25 d’abril de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

en endavant Consell Comarcal, van formalitzar un conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport 
escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador opcional i altres prestacions en matèria d’ensenyament,  vigent fins el 31 
de desembre de 2022. D’acord amb aquest conveni el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la gestió del 
servei escolar de menjador de l’Escola Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Escola Quatre Vents de Canovelles.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 

Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal relativa a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar 
de transport i del servei escolar de menjador, amb efectes des de l’1 de gener de 2019. Entre les mesures adoptades, s’acorda 
l’ampliació en la delegació del servei de menjador als centres següents: Escola Montbui de Caldes de Montbui, Escola Joan 
Solans de Granollers, Escola Granollers (actualment Escola Turó de Can Gili) de Granollers, Escola del Bosc de Mollet del 
Vallès, Escola Montseny de Mollet del Vallès, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines, Escola Pau Casals de Montmeló 
i l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès.  

 
3. El 24 de maig de 2019, la Gerència del Consell Comarcal va aprovar l’expedient de contractació del servei de menjador escolar 

de l’Escola Quatre Vents de Canovelles, expedient número 2019-11-CS, i va convocar la licitació pel procediment restringit  
 

4. El 5 d’agost de 2019, la Gerència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 2019GER001261, va adjudicar el contracte 
del servei de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles, expedient número 2019-11-CS a SELECTANCE AREA, 
SL. 
 

5. El 9 d’agost de 2019, el Consell Comarcal i SELECTANCE AREA, SL, varen formalitzar el contracte per a la prestació del servei 
de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles. 
 

6. D’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte per a la prestació del servei 
de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents, aquest té una durada inicial de dos cursos lectius: 2019-2020 i 2020-2021. També 
es preveu que el contracte es pot prorrogar per cursos lectius fins a un màxim de dos. 

7. El 4 d’abril de 2022, la Secretària dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació indica per correu 
electrònic la necessitat de tramitar la renúncia a la competència per part del Consell Comarcal. 
 

8. El 8 d’abril de 2022, registre d’entrada número E2022005274, la direcció de l’Escola Quatre Vents de Canovelles va sol·licitar al 
Consell Comarcal que renunciï a la gestió del menjador escolar del centre en els termes següents:  
 
“Ens adrecem a vostès com a equip directiu de l'escola Els Quatre Vents de Canovelles, i en nom també de la Junta de l'AFA 
del centre, per posar en coneixement la nostra consideració de poder fer una gestió pròpia en quant al menjador escolar de 
centre a partir del proper curs 2022-2023. 



 
 
 
 

 
 

Des del 2006 i fins l’actualitat el nostre menjador ha estat gestionat amb vosaltres però, degut a diferents incidències en la gestió 
per part de l’empresa que ha portat el menjador, el consell escolar del centre (format per la presidenta de l’AFA, representants 
de les famílies, dels docents, del personal d'administració i per la direcció de l’escola) ha aprovat la Renúncia en la gestió de 
Competència del menjador escolar per part del Consell Comarcal, passant a fer una licitació i gestió pròpia.” 
 

9. El 22 d’abril de 2022, registre d’entrada número E2022005772, la direcció de l’Escola Quatre Vents de Canovelles va comunicar 
al Consell Comarcal la voluntat de no prorrogar el contracte de menjador escolar pel curs 2022-2023. 
 

10. El 25 d’abril, sortida núm. S2022006498, el Consell Comarcal va comunicar a SELECTANCE AREA, SL, que no es prorrogarà 
el contracte de menjador escolar de l’Escola Quatre Vents de Canovelles pel curs 2022-2023 i, per tant, que aquest es resoldrà 
a la finalització del curs escolar 2021-2022. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO: 
 
1. Renunciar a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent a l’Escola Quatre Vents de Canovelles, de 

tal manera que la gestió en la competència del servei per al curs escolar 2022-2023 ja s’assumeix de forma exclusiva per part 
de la direcció del centre. 

 
2. Notificar aquest Decret al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’Escola Quatre Vents de Canovelles.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. El conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del 

servei escolar de menjador opcional i altres prestacions en matèria d’ensenyament  formalitzat el 24 de maig de 
2016 entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relativa a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador de 21 de maig de 
2019. 

 
3. L’ACORD de GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

4. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

5. L’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 4 de novembre. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 

 
1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que acordi la renúncia del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu 
Escola Quatre Vents de Canovelles, amb efectes a partir del curs escolar 2022-2023. 

 
2. Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple” 

 



 
 
 
 

 
 

2. El 18 de maig de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019, en el 
qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental la competència per 
exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió de Govern, donant-ne 
compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent reunió que es celebri.  
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de 
fets. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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