
 
 

 
 

OD-05 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
CI, de 16 de novembre de 2022 
 
Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per 
l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als 
consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, 
modificat llur annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 31 d’agost de 2021, s’aprovà l’ACORD GOV/128/2021, de delegació de competències als 

consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

2. El 30 d’agost de 2022, s’aprovà l’ACORD GOV/172/2022, pel qual es modifica l'annex de 
l'Acord 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. 

 
3. El 10 d´octubre de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. Les competències relatives a la de gestió dels serveis de menjador i transport escolars es van 

delegar a les comarques en virtut del Decret 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències 
de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.  

 
2. El 24 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental vàrem formalitzar un conveni de delegació de competències quant a 
la gestió del servei escolar de transport i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament.  

 
3. 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. 

 
4. 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, 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. 

 
5. L’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcal 

i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, publicat al DOGC núm. 8493 de 
02.09.2021, en el punt 1, delega en els consells comarcals, entre d’altres, les competències en 
matèria educativa següents: A) El servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per 



 
 

 
 

desplaçament, en les modalitats següents: a) El servei de transport escolar de caràcter preceptiu. 
b) El servei de transport escolar no obligatori. B) El servei de menjador escolar als centres 
educatius públics dependents del departament competent en matèria d'educació, en els supòsits 
següents: a) El servei de menjador escolar de caràcter preceptiu. b) El servei de menjador escolar 
amb caràcter opcional. C) Els ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents: a) Els 
ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. b) Els ajuts de menjador per a 
alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat determinat pel departament 
competent en matèria d'educació.  

 
6. El punt 8 de l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells 

comarcal i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, deixa sense efectes la 
delegació de competències de la Generalitat en matèria d'educació aprovada pel Decret 219/1989, 
d'1 d'agost i estableix que mentre no es produeixi l'acceptació d'aquesta delegació, els serveis 
contractats o establerts per mitjà d'un conveni pels ens locals delegats, de conformitat amb la 
delegació anterior, s'han de continuar prestant de conformitat amb el règim determinat al punt 3 
d'aquest Acord. Així mateix, disposa que abans de la finalització del curs 2022-2023 tots els ens 
locals amb competències delegades segons el règim anterior han d'haver comunicat l'acceptació 
o la renúncia expressa. 

 
7. L’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcal 

i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, va ser modificat per l’Acord 172/2022, 
de 30 d’agost. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Acceptar la delegació de competències en matèria educativa efectuada per l’Acord de Govern 
128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcal i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat l’Acord de Govern 128/2021, de 31 
d’agost, a exercir ens els termes i condicions que s’hi preveuen, següents: 

 
A) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les modalitats 
següents: 
a) Servei de transport escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de transport escolar no obligatori 
 
B) Servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament 
competent en matèria d'educació, en els supòsits següents: 
a) Servei de menjador escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de menjador escolar amb caràcter opcional. 
C) Ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents: 
a) Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. 
b) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat determinat 
pel departament competent en matèria d'educació. 

 
2. Acordar la relació de centres educatius inclosos en la delegació del servei de menjador escolar 

precedent següent: 

 
Codi Centre Nom del centre Municipi 

08043942 Escola Montbui Caldes de Montbui 

08074811 Escola Granollers (actualment Escola Turó de Can 
Gili) 

Granollers 

08017700 Escola Joan Solans Granollers 

08021570 Escola del Bosc Mollet del Vallès 

08038065 Escola Montseny Mollet del Vallès 

08022011 Escola Pau Casals Montmeló 



 
 

 
 

08026208 Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 

08028102 Escola Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana 

“ 
 
 
4. El 14 d’octubre de 2022, la secretària accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

senyora Núria Caellas i Puig, ha emès l’informe preceptiu corresponent.  
 
5. El 16 de novembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L'article 156 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, l'Administració educativa és 

l'Administració de la Generalitat i actua per mitjà del departament competent en matèria 
d'educació. 

 
2. El títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, regula la delegació de competències als ens locals i n'estableix 
el contingut de l'acord i el règim. 

 
3. 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. 

 
4. L'article 25.1.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, per raó del qual correspon a la comarca l'exercici 
de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar, entre d'altres, 
l'Administració de la Generalitat; aquestes delegacions o encàrrecs han d'anar acompanyats 
de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 

 
5. L’article 159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que els consells 

comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels serveis de menjador escolar 
i d'altres serveis escolars, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 

 
6. L’ACORD 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 i L’ACORD 
GOV/172/2022, de 30 d'agost, pel qual es modifica l'annex de l'Acord 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. 

 
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. 

 



 
 

 
 

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de 
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei 
s’imposi obligatòriament. 

 
8. L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que és necessari l’informe previ del secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de 
l’interventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els acords 
següents: …Sempre que es tracta de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de 
votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.2 c) 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, 
quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn, entre d’altres, l’emissió 
d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals exigeixi la majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació o qualsevol altre majoria qualificada.  
 

9. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 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. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de 

Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per l’Acord de 
Govern 172/2022, de 30 d’agost, a exercir ens els termes i condicions que s’hi preveuen en 
els acords esmentats, següents: 

 
A) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les 
modalitats següents: 
 

a) Servei de transport escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de transport escolar no obligatori 

 
B) Servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament 
competent en matèria d'educació, en els supòsits següents: 
 

a) Servei de menjador escolar de caràcter preceptiu. 
b) Servei de menjador escolar amb caràcter opcional. 

 
C) Ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents: 
 



 
 

 
 

a) Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques. 
b) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat 
determinat pel departament competent en matèria d'educació. 

 
2. Acordar la relació de centres educatius inclosos en la delegació del servei de menjador 

escolar precedent següent: 
 

Codi Centre Nom del centre Municipi 

08043942 Escola Montbui Caldes de Montbui 

08074811 Escola Granollers (actualment Escola Turó de 
Can Gili) 

Granollers 

08017700 Escola Joan Solans Granollers 

08021570 Escola del Bosc Mollet del Vallès 

08038065 Escola Montseny Mollet del Vallès 

08022011 Escola Pau Casals Montmeló 

08026208 Escola Jaume Balmes Sant Feliu de Codines 

08028102 Escola Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana 

 
3. Publicar els acords precedents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic del Consell Comarcal.  
 

4. Notificar els acords precedents a la Generalitat de Catalunya.  

 
 
Document signat electrònicament. 
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