
 
 
 
 

 
 

OD-05 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Dictamen Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació 
del contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en 
relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i 
joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2022PRES000333, de 23 de juny, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de juny de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles Fernández 
Pérez, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 23 de març de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovà el contingut i la signatura del conveni per 
a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial 
Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de   Granollers.  
 

2. L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat la formalització d’una addenda econòmica per preveure-hi les 
obligacions econòmiques màximes a càrrec de l’Ajuntament i condiciona la subscripció del conveni a la 
formalització d’aquesta addenda.  

 
Per això, INFORMO,  

 
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb el conveni per a la prestació del 
servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb 
discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el contingut que consta en l’expedient 
X2022002492, fitxer GENE2022002319VOID.” 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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. 
 

2. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya.  

 
3. 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.  
 
4. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 



 
 
 
 

 
 

5. L’article 13.1 e) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en la mesura que la previsió d’inici del casal d’estiu és el proper 
27 de juny de 2022 i d’acord amb el calendari de sessions de Ple del Consell Comarcal no hi ha 
sessió ordinària fins el 20 de juliol de 2022.  

 
Per això, DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb el conveni per a la 

prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació 
especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de Granollers, d’acord 
amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero i Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit per la 
secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig. 
 

I de l’altra, la senyora Alba Barnusell i Ortuño, alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers, assistida pel secretari de 
la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor. 
 

INTERVENEN 

 
El president del Consell Comarcal 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’alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Les secretaries 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

EXPOSEN 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers tenen la voluntat de subscriure un 

conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre 
d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, en endavant el CONVENI. 
 

2. Que el CONVENI no conté la quantificació econòmica de les obligacions que pot assumir l’Ajuntament de 
Granollers al subscriure’l, i, per tant, es fa necessari signar també aquesta addenda que detalla les 
obligacions econòmiques màximes de l’Ajuntament. 

 
3. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Granollers condiciona la subscripció i l’eficàcia del CONVENI a la 

formalització de la present addenda econòmica, i sense la formalització d’aquesta no desplegarà efectes el 
CONVENI. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat de subscriure aquesta addenda 
econòmica vinculada al CONVENI segons el que estableixen els següents 
 

PACTES 
 
Primer. Càlcul dels imports 

 
El càlcul dels imports que haurà d’abonar l’Ajuntament es realitzarà en funció dels alumnes que participin al casal, 
i aplicant les fórmules previstes al pacte cinquè del conveni. 



 
 
 
 

 
 

 
L’import del concepte A no pot superar la quantia resultant d’aplicar el preu hora/monitor de 19’71 euros sense 

IVA, o de 21’68 euros amb IVA (10%), a les ràtios de monitor/alumne que s’indiquen al quadre següent, més un 
1’11 en concepte de despeses de gestió. 
 

 

 
 
 
L’import del concepte B no pot superar el preu de 4 euros per menú/dia, al qual s’hi hauran d’afegir 2 hores de 

monitor/s (de 13 a 15 hores) segons el preu hora/monitor indicat anteriorment, més un 1’11 en concepte de 
despeses de gestió. 
 
L’import màxim total de les obligacions econòmiques a càrrec de l’Ajuntament de Granollers per raó del 
CONVENI i que es regulen en aquesta addenda és de 15.000 euros. 
 
L’aplicació pressupostària a la qual s’imputarà la despesa és la K4111/33711/46500 TRANSF. CCVOR ESTIU 
INFANTIL 
 
Segon. Conservació del CONVENI 

 
Aquesta addenda forma part del CONVENI que conserva la resta del seu clausulat. 
 
Tercer. Vigència 

 
Aquest addenda té la mateixa vigència que la del CONVENI, és a dir entra en vigor al moment de la seva 
signatura i finalitza amb la finalització del casal, sens perjudici del compliment del règim econòmic que es preveu 
al mateix conveni en data posterior. 
 
Quart. Jurisdicció 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir aquesta addenda, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i la signen.” 

 

2. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament de Granollers.  
 

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

 
2. El 13 de juliol 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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