
 
 
 
 

 
 

OD-06 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport escolar no 
obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2019-2020 
i 2021-2022. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de juliol de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, 

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 2020-2021 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni un conveni 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 2020/2021 amb finançament municipal.   

 
3. Pel curs 2021-2022, registre d’entrada E2021012126 de 20 de juliol de 2021 i E2022010144 d’1 

de juliol de 2022, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar escrit signat per la regidora 
d’Educació, senyora Anaïs Medina Terrades en el que sol·licita el següent: 

 
“Sol·licitem establir un nou conveni per donar continuïtat al transport escolar del Soler de Vilardell 
per al proper curs 2021-2022, que serà gratuït per les famílies, com aquest darrer curs “   

 
4. Per al curs escolar 2021-2022 s’ha  prestat el servei de transport escolar no obligatori ens els 

mateixos termes i condicions que els cursos anteriors però a partir del mes de febrer de 2022 es 
va incrementar un monitor en la ruta, passant d’un a dos, a petició de l’Ajuntament, tal i com 
consta en el correu electrònic de 20 de d’octubre de 2021 enviat des dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Sant Celoni que consta en aquest expedient.   

 
5. Tot i que el servei s’ha prestat en les condicions esmentades no s’ha formalitzat conveni per a la 

prestació d’aquest servei.   

 
6. Així doncs, el cost del servei desglossat per mesos i incloent el cost del transport i del servei 

d’acompanyament de la ruta en qüestió, ha estat el següent: 

 
  DIES DE 

SERVEI 
IMPORT TRANSPORT 

DISBUS 21, S.L. 
IMPORT MONITORS 

CLECE 

SETEMBRE 2021 14,00 2.543,24 € 554,40 € 

OCTUBRE 2021 19,00 3.451,54 € 752,40 € 

NOVEMBRE 2021 20,00 3.633,20 € 792,00 € 



 
 
 
 

 
 

DESEMBRE 2021 13,00 2.361,58 € 514,80 € 

GENER 2022 16,00 2.906,56 € 633,60 € 

FEBRER 2022 19,00 3.451,54 € 1.504,80 € 

MARÇ 2022 22,00 3.996,52 € 1.742,40 € 

ABRIL 2022 15,00 2.724,90 € 1.188,00 € 

MAIG 2022 22,00 3.996,52 € 1.742,40 € 

JUNY 2022 15,00 2.724,90 € 1.188,00 € 

   31.790,50 € 10.612,80 € 

 
7. 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 2021-2022, resultant un 
import a abonar per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, que es concreta en l’import de 
42.403,30  euros (que inclou el cost del servei i el cost del preu públic).    

 
Per tant, PROPOSO: 
 
Primer i únic.- La liquidació del cost de la prestació del servei de transport escolar dels alumnes de 
primària residents a Sant Celoni a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi  per al curs 2021-
2022, que l’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 42.403,30  
euros, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
2. El 12 de juliol de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis Personals, 

ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Per al curs 2019-2020 es va dur a terme un 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 
no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, formalitzat 
el 25 de febrer de 2020. 
 

2. Al pacte cinquè de l’esmentat conveni, en el que es regula el règim econòmic, s’estableix el 
següent: 

 
“ 

1. 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 2019-2020, que inclou l’autocar, 
l’acompanyament, les publicacions i les despeses indirectes, és de quaranta-cinc mil cinc-cents trenta-quatre 
euros amb setanta-sis cèntims (45.534,76 EUR) amb l’IVA inclòs.  

 
El CONSELL COMARCAL comunicarà a l’AJUNTAMENT el cost real del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs escolar 2019-2020 un cop 
licitats i adjudicats els contractes corresponents.  

 
2. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada del cost real del servei de transport 

escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 
escolar 2019-2020, en el compte corrent de BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en tres parts 
iguals:  

 
a) El primer abonament de 15.178,26 EUR abans del 15 d’octubre de 2019  

b) El segon abonament de 15.178,25 EUR abans del 15 de gener de l’any 2020  

c) El tercer abonament de 15.178,25 EUR del 15 d’abril de l’any 2020  
 



 
 
 
 

 
 

3.  Un cop finalitzat el curs escolar, el CONSELL COMARCAL liquidarà les despeses directes (autocar, 
acompanyament i publicacions) que l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL abans del 30 de 
juny de 2020.  

 
4. 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. “ 

 
3. En el període del curs escolar 2019-2020 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 termes i condicions establerts en 
l’esmentat conveni, però no es va procedir a la liquidació a la seva finalització. 

 
4. L’1 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Sant Celoni, E2022010144 del registre del Consell 

Comarcal, sol·licita que es procedeixi a liquidar el cost real del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni del curs 2019-
2020.  

 
5. El cost real del servei de transport, calculat de forma 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, es concreta en l’import següent: 

 
 
 
 
 
 

 
6. Així mateix, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va abonar les quantitat 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, d’acord amb el 
detall següent: 

 
a) la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, decret 2021GER00720, va 

estimar parcialment la petició d’indemnització presentada per Disbus 21, SL de les 
despeses salarials als conductors i de manteniment de la garantia definitiva per 
l’import total de 2.092,23 €. 
 

b) El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió extraordinària urgent, d’11 
de març de 2021, va estimar la sol·licitud d’indemnització presentada per CLECE, SA 
relativa al pagament de les despeses salarials dels acompanyants concretant-se per 
a la ruta que ens ocupa (TENO01) en l’import de 1.567,44 €. 

 
Per tant, la quantitat total abonada en concepte d’indemnització, que s’obté de sumar les 
quanties que consten desglossades a l’epígraf a) i b) d’aquest apartat, és de 3.659,67 €.  

 
7. Per la seva part, l’Ajuntament de Sant Celoni va abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

el 26 d’octubre de 2020, l’import de 15.178,26 € en concepte del primer abonament establert en 
el pacte cinquè del conveni reproduït a l’inici d’aquest escrit. 

 
8. Així doncs, la quantia total abonada per les parts es concreta en els següents imports: 

 

DIES DE 
SERVEI 

COST DEL 
TRANSPORT 

COST DEL SERVEI 
D’ACOMPANYAENT 

TOTAL COST REAL 
SERVEI TRANSPORT 

ESCOLAR 

113  19.999,88 € 
 

4.514,40 € 
 

24.514,28 € 



 
 
 
 

 
 

a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha abonat en concepte de cost real del servei (que 
consta desglossat a l’epígraf 5 d’aquesta relació de fets) i d’indemnitzacions (que consta 
desglossat a l’epígraf 5 d’aquesta relació de fets) es concreta en l’import de 28.173,95 euros. 

b) L’Ajuntament de Sant Celoni va abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental, el 26 
d’octubre de 2020, l’import de 15.178,26 €. 

 
9. Per tot l’exposat, tenint en compte els pagaments efectuats per el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni, per a la liquidació 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 no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant 
Celoni, resta l’import de 12.995,69 € a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer i únic.- La liquidació 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 no obligatori per als 
alumnes escolaritzats a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni pel curs 2019-2020, que 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 12.995,69 €, abans que 
acabi el mes de setembre de l’any 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
3. 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’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. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al 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 curs 2019-2020 per un import 
de 12.995,69 euros, d’acord amb l’informe esmentat en el punt segon de la relació de fets. 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans del 30 de 
setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 12.995,69 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 81. 

 
3. Liquidar el cost del servei de transport escolar dels alumnes de primària residents a Sant 

Celoni a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2021-2022 per un import de 
42.403,30 euros. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, 



 
 
 
 

 
 

abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

4. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 42.403,30 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 81. 
 

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

 
 
Document signat electrònicament. 
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