
 

 
 

OD-06 
ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, de 23 de novembre de 2022 
CI, de 16 de novembre de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la 
gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació 
del servei de transport escolar per al curs 2022-2023 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de novembre 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 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.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan 
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc 
de residència. 

 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places lliures 
i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de transport 

escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un preu 
públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori prestades 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i cicles 
formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, 
de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia 
d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut 
Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. El 10 de novembre de 2022, registre d’entrada número E2022018382, l’Ajuntament de Vallromanes, 

ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la prestació del servei de 



 

 
 

transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova 
de Vilanova del Vallès. 

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

manifestació anterior. 
 

7. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

1. Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 
que en resulti. 

 
2. Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

3. Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi. 

 
4. Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT 
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. 

 
5. Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris. 
 

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

 
 

8. L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris. 

 
2. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que derivada de l’ús de les places lliures de la 

ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), per al curs escolar 2022-2023, en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 
a) El primer abonament s’efectuarà Al llarg del mes de desembre de 2022 i es correspondrà amb 

la meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de desembre de 
2022.  

 
b) El segon abonament es farà al llarg del mes de febrer de l’any 2023 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de febrer de 2023. 

 
Per tant, PROPOSO,      



 

 
 

 
1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 
postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès per al curs 2022-2023.  
 
2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès”. 
 

2. 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. 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. 

 
2. 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 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.  

 
4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 



 

 
 

 
8. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
9. 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.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, 
sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit 
superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de col·laboració amb 
altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que 
estableixi la legislació de l’Estat. 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència 
per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 
propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, de 

29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 

 
14. L’article 179.1.b) del TRLMRLC 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.  

 
15. En el mateix sentit, l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 

règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: …L’emissió d’informe 
previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una majoria absoluta 
del número legal dels membres de la corporació o qualsevol altre majoria qualificada. 

 
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 Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes matriculats a 
l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la 
liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar, d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas Puig.  

  
I de l’altra, el senyor David Ricart Miró, alcalde-president de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit per 
la secretària de la corporació, senyora Laura García Álvarez.  

  
  

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 Vallromanes, 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.  

  

Les secretàries 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 gestiona del servei escolar de transport de obligatori 
i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats 
d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les consignacions 
pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de 
desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres docents del 
mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que 
s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.  

 

L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places 
lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  



 

 
 

II. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de 
Vallromanes a l’Institut de Vilanova del Vallès.  

 

III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un preu 
públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori prestades 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i Institut Hipàtia 
d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut 
Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria de 
transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  
I. 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. 

 
II. 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. 

 
III. 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.  

 

IV. 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.  

 
V. 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.  

 
VI. 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.  

 
VII. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú.  

 



 

 
 

VIII. 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.   

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

és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, sens 
perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de 
les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de col·laboració amb altres entitats 
locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que estableixi la legislació de 
l’Estat. 

 
X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència per a la 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic propis de les 
entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, de 29 de 

juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  

  
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 el següent:  

  

a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de 
Vallromanes a l’Institut Vilanova del Vallès, d’ara endavant l’INSTITUT, d’acord amb el REGLAMENT.  
 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments 

postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova del Vallès 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 l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT 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. 

 
e) Convocar i participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 

  

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  

a) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de transport 
escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

 

b) Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a 
la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris 
de Vallromanes a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  
c) Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

 
d) Participar en la comissió de seguiment prevista en aquest conveni. 

 

 
Quart. Règim econòmic  

 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places lliures 

de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2022-2023, en dues parts iguals:  

 

a) El primer abonament es fa abans del 31 de desembre de 2022 i es correspon amb la meitat 
del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi comunicat 
com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2022. 

 

b) El segon abonament es fa abans del 28 de febrer de l’any 2023 i es correspon amb la meitat 
del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi comunicat 
com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2023. 

 

2. El CONSELL COMARCAL inicia 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. Delegació de competències  
  

Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències del CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes 
a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions següents:  

  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  

b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  

c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  



 

 
 

d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  

e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés 
directe  

f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  

h) Liquidar interessos de demora  

i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  

j) Realitzar les funcions d’inspecció  

k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  

l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  

m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes en el curs escolar 
2022-2023, coincidint llur finalització amb l’acabament d’aquest curs.  
  
 
Setè. 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; i a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 
Vuitè. 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.  
 
 
Novè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 

 
Desè. Règim de modificacions del conveni 
 
1. Les parts signants del conveni poden proposar-ne modificacions. La modificació del conveni requereix 

el consentiment exprés de les parts.  

 
2. El procediment a seguir per a la modificació del conveni és el següent:  

 

a) La part que proposa la modificació ha de presentar al registre de l’altra part llur proposta de modificació 
amb la definició i la concreció d’allò que es proposa.  

b) Si és el cas, es procedeix a la negociació i redacció de l’esborrany del document de modificació del 
conveni en seu de Comissió de seguiment. 



 

 
 

c) Si és el cas, les parts aproven el document de modificació del conveni pels òrgans competents 
respectius.     

d) Si és el cas, les parts signen el document de modificació del conveni. 

 
 
Onzè. 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.  

  
 
Dotzè. 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 aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que en 
donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes. 

 
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes.  

 
 
Document signat electrònicament. 
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