
 
 
 
 

 

OD-08 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple extraordinari, de 16 de desembre de 2020 
CI, de 9 de desembre de 2020 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració per a la prestació del 
servei escolar de transport no obligatori a l’Escola Soler de Vilardell amb l'Ajuntament de 
Sant Celoni. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 de novembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Ignasi 

Valls i Vilaró, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’any 2017 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consell Comarcal van signar un conveni de 
col·laboració per facilitar el transport dels alumnes de primària residents a Sant Celoni a l’Escola 
Soler de Vilardell del mateix municipi, per al curs 2018/2019 amb finançament municipal.  

 
2. El 29 de maig de 2020 i el 8 d’octubre del 2020  l’Ajuntament de Sant Celoni mitjançant registre 

d’entrada E2020006035 i E2020012750 sol·licita establir un conveni col·laboració amb el Consell 
Comarcal per facilitar el transport dels alumnes de primària residents a Sant Celoni a l’Escola 
Soler de Vilardell del mateix municipi, per al curs 2020/2021 amb finançament municipal.  

 
3. Pel curs 2020/2021 es vol prestar el servei de transport escolar dels alumnes de primària del 

municipi de Sant Celoni a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi, amb una ruta de 
transport escolar no obligatori que tindrà tres parades i farà dos trajectes diaris, d’acord amb el 
detall i horaris següents:  

 

CENTRE DE DESTÍ   ESCOLA SOLER DE VILARDELL - 08065305 2020/2021 

TENO01 ORDRE PARADA HORARI MATÍ HORARI TARDA CATEGORIA RUTA 

SANT CELONI 1 MOLI PAPERER 08:15 17:40 Ordinari 

SANT CELONI 2 B1 MUTUA_B1 TRUETA 08:33 17:25 Ordinari 

SANT CELONI 3 C1 CATALUNYA_C2 COMTES 08:38 17:15 Ordinari 

SANT CELONI 4 ESCOLA SOLER DE VILARDELL 08:50 17:00 Ordinari 

    DURADA RUTA 00:35 00:35   

 
4. La previsió, aproximada, d’usuaris del transport escolar de l’Escola Soler de Vilardell de Sant 

Celoni, pel proper curs és de 60 alumnes.  
 

5. El cost corresponent a la prestació del servei de transport escolar amb el servei d’un 
acompanyant més les despeses indirectes, d’acord amb l’estudi de costos que s’adjunta, s’estima 



 
 
 
 

 

en quaranta un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (41.648,64 €) 
abans d’IVA i de quaranta-cinc mil vuit-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (45.813,50 €) 
amb l’IVA.  
 

6. L’import corresponent al cost real del servei més les despeses indirectes l’ingressarà 
l’Ajuntament de Sant Celoni al Consell Comarcal en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889 en els tres pagaments següents:  
 

- el primer abans del 15 de desembre de 2020 per un import de quinze mil dos-cents setanta-un 
euros amb disset cèntims (15.271,17 € ).  

- el segon abans del 15 de gener de l’any 2021 per un import de quinze mil dos-cents setanta-un 
euros amb disset cèntims (15.271,17 €).  

- el tercer abans del 15 d’abril de l’any 2021 per un import de quinze mil dos-cents setanta-un 
euros amb setze cèntims (15.271,16 €.) 
 

7. El Consell Comarcal per la seva part, s’encarregarà de:  
 

-El seguiment de les altes i baixes de la ruta que li seran facilitades per l’Ajuntament de Sant 
Celoni.  

-La contractació i seguiment de l’empresa de transport que prestarà el servei.  

-La contractació i seguiment de l’empresa que prestarà el servei d’acompanyament.  

-La recepció, gestió i tramitació de les altes i baixes en el servei que l’Ajuntament de Sant Celoni 
faciliti.  

-La transmissió i coordinació de les informacions necessàries pel bon desenvolupament del 
servei amb tots els actors implicats (transportistes, acompanyants, centre educatiu, famílies i 
ajuntament).  

-El seguiment de la utilització del servei per part dels usuaris.  

-Les relacions amb el centre escolar pel que fa al dia a dia en el desenvolupament del servei. 
 

8. Es proposa crear una comissió de seguiment per dur a terme el control i avaluació del Servei i 
per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen. A aquest efecte cadascuna de les 
parts designarà un representant per formar part d’aquesta comissió.  

 
 
Per tant, PROPOSO,  
 

Primer.- Que és dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per 
tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a 
l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2020/2021.  
 
Segon.- Que es tingui en compte que els imports que consten en aquest informe es basen en 
l’estudi de costos en funció del qual s’articula la licitació imports poden estar subjectes a variació 
a la baixa en el cas que el contracte per la prestació del servei es faci per un preu inferior a 
l’estimat.” 

 

2. El 9 de desembre de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El 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. I llur addenda de modificació del Conveni formalitzada el 21 de maig de 
2019. 
 

2. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  
 

3. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que 
els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. 
 

4. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la seva titularitat a 
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
d’aplicació. 
 

5. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la llei reguladora de les bases del règim 
local. 

 
6. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis. 
 

7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport 
escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

  
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Raül Garcia Ramírez alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Celoni assistit 
pel secretari de la corporació, senyor Sergi Ribas Beltran. 
 

I N T E R V E N E N 
 



 
 
 
 

 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Celoni, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de 
transport de obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  

 
II. Que El 29 de maig de 2020 i el 8 d’octubre del 2020  l’Ajuntament de Sant Celoni mitjançant 

registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental E2020006035 i E2020012750, 
sol·licita establir un conveni col·laboració amb el Consell Comarcal per facilitar el transport dels 
alumnes de primària residents a Sant Celoni a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi, per 
al curs 2020/2021, amb finançament municipal.  

 
III. Que la previsió estimada d’usuaris que facin ús del servei escolar de transport a l’Escola Soler de 

Vilardell de Sant Celoni per al curs escolar 2020-2021 és de 60. 
 

IV. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat. 
 

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni que subjecten 
a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. El 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. I 
llur addenda de modificació formalitzada el 21 de maig de 2019. 
 

2. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat inicialment el 
20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 d’octubre de 
2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  
 

3. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens 
locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que 
aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els 
criteris de coordinació establerts.    



 
 
 
 

 

 
4. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic pel que fa al 

règim jurídic dels convenis. 
 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents atorguen 
aquest conveni que subjecten als següents 
 

 
P A C T E S 

Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei escolar de transport no obligatori a l’Escola Soler de Vilardell 
de Sant Celoni per part del CONSELL COMARCAL.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

 

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori per 

als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni que l’AJUNTAMENT faciliti, 

d’acord amb el REGLAMENT.  

 

La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei o 

en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 

b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant 

Celoni amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 

l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les 

famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

 

c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part dels 

usuaris.  

 

d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no obligatori. 

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant 
Celoni. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni. 
 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 
 
 
 

 

1. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost real del servei objecte d’aquest 
conveni en els termes establerts en aquest pacte.  
 

2. El cost estimat corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als 
alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs escolar 2020-2021, que 
inclou l’autocar, l’acompanyament i les despeses indirectes, és de quaranta-cinc mil vuit-cents tretze 
euros amb cinquanta cèntims (45.813,50  EUR),amb l’IVA inclòs. 

 
3. En la mesura que el cost real del servei no es pot determinar fins a la finalització del curs escolar, 

l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL, a compte del cost real, l’import corresponent 
al cost estimat del servei en la forma i terminis següents: 

 
a) El primer abonament de 15.271,17 EUR abans del 31 de desembre de 2020  
b) El segon abonament de 15.271,17 EUR abans del 31 de gener de 2021  
c) El tercer abonament de 15.271,16  EUR del 30 d’abril de 2021 

 
4. Un cop finalitzat el curs escolar i no més enllà del 31 de desembre de 2021, el CONSELL 

COMARCAL ha de comunicar a l’AJUNTAMENT mitjançant la plataforma EACAT el cost real del 
servei objecte d’aquest conveni i la liquidació final del conveni.  
 

5. En el cas que el cost real sigui inferior al cost estimat i de la liquidació final en resulti un import a 
retornar, el CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import de la liquidació en el 
termini de dos mesos des de la comunicació prevista en l’apartat quart precedent. 

 
6. En el cas que el cost real sigui superior al cost estimat, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 

COMARCAL l’import de la liquidació definitiva en el termini de dos mesos des de la comunicació 
prevista en l’apartat quart precedent.  

 
7. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 

legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest 
conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a l’acabament 
del curs escolar 2020-2021. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes 
del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies 
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal 
d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 
comissió. 



 
 
 
 

 

 
Vuitè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 

a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència 
d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 

 
Novè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
  

 
Document signat electrònicament. 
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