
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport 
escolar obligatori de l’alumnat de Gallifa matriculat als centres de l’Escola Jaume 
Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, 
per al curs escolar 2022-2023 

 
  

 
Serveis Personals 
EXP: X2022013222 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 4 de novembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 

 

1. Des de l’any 2001, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Gallifa venen signant convenis 
de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar dels alumnes residents al 
municipi de Gallifa al CEIP Jaume Balmes, Cor de Maria i l’IES Carrasco i Formiguera de 
Sant Feliu de Codines. Des de la signatura del primer conveni s’han anat formalitzant 
convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Gallifa i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb els mateixos termes.  
 

2. L’1 de setembre de 2022, registre d’entrada núm. E2022013506, l’Ajuntament de Gallifa, 

per mitjà d’escrit signat per l’Alcalde del municipi, ha manifestat la voluntat de continuar la 

relació de col·laboració establerta amb el Consell Comarcal, en els termes següents: 

 
“Serveixi la present com a sol·licitud de prorrogar el conveni subscrit entre el vostre Consell 

Comarcal i aquest ajuntament amb data 20 de juliol de 2001, per a la prestació del servei 
de transport escolar dels alumnes residents al municipi de Gallifa al CEIP Jaume Balmes, 
a l’Immaculat Cor de Maria i a l’IES Carrasco Formiguera de Sant Feliu de Codines.  

El cost aproximant que es preveu pel proper curs 2022-2023 serà de 38.000 euros.” 
 

3. El 13 de setembre de 2022, registre d’entrada núm. E2022014218, l’Ajuntament de Gallifa, 

per mitjà d’escrit signat per l’Alcalde del municipi, formula les manifestacions següents: 

 
“Amb data 1 de setembre vam tramitar-vos sol·licitud per prorrogar el conveni subscrit entre 

el vostre Consell Comarcal i aquest ajuntament per a la prestació del servei de transport 
escolar dels alumnes residents al municipi de Gallifa. El cost aproximat que es preveia en 
aquella moment era de 38.000€.  

Us informem que amb data 5 de setembre se’ns ha informat de la pujada de tarifes del servei 
del bus per part de l’empresa que el realitza (SAGALÉS). La pujada és d’un 7% sobre el 
preu actual.  

Amb aquests nous valors, us fem arribar una nova aproximació del preu del servei, que 
passarà a ser de 40.000€.” 

 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa tenen voluntat de 

continuar col·laborant per facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes 

d’educació secundària obligatòria residents a Gualba a l’Escola Jaume Balmes, Cor de 

Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines. 



 
 
 
 

 
 

 

5. El cost estimat, màxim del transport d’aquests alumnes pel curs 2022-2023 és de quaranta 

mil euros (40.000 €). 

 

6. El Consell Comarcal, aportarà com a màxim, la quantitat de quaranta mil euros (40.000 €) 

a l’Ajuntament de Gallifa per dur a terme el servei de transport escolar esmentat, en els 

termes següents: 

 

 Setembre-desembre 2022: 16.222,22 € 

 Gener-Juny 2023: 23.777,78 € 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que es dugui a terme conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gallifa per a dur a 

terme el transport escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut 

Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, ruta POBL01, per al curs escolar 2022-

2023. 

 
2. Autoritzar i disposar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 

l’any 2022 que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i, per a l’exercici següent en 

què el contracte sigui vigent s’assumeix el compromís de dotar de l’aplicació 

pressupostària corresponent del pressupost de despeses; 

Import amb IVA Any Núm. partida 

16.222,22 € setembre-desembre 2022 32.324.60.22300 

23.777,78 € gener-juny 2023 32.324.60.22300 

 

” 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 

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. L’acceptació de 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, aprovada en sessió plenària de 
23 de novembre de 2022 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
4. 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.  
 

5. 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.  
 

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



 
 
 
 

 
 

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 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.  

 
 

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

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport 
escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i 
Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2022-2023, d’acord amb el 
redactat següent: 

 
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, que actua en la seva qualitat de 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 Mateu Comalrena de Sobregrau i Esteve, alcalde president de 
l’Ajuntament de Gallifa, assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Mònica  
Comellas  Cuenca.  
 

 
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, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 25 de setembre de 2019 
(BOPB de 4 d’octubre de 2019). 
 
L’alcalde president, 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 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. 
 
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 i l’Ajuntament de Gallifa tenen voluntat de 

col·laborar per facilitar el transport escolar no obligatori dels alumnes d’educació 
secundària obligatòria residents a Gallifa a l’Escola Jaume Balmes, Cor de Maria i l’Institut 
Carrasco i Formiguera, en endavant, CENTRES EDUCATIUS, de Sant Feliu de Codines. 
 

II. 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.   
 

III. Que l’Ajuntament de Gallifa, en endavant l’AJUNTAMENT, i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, tenen interès de prestar el servei de 
transport escolar obligatori dels alumnes residents a Gallifa matriculats als CENTRES 
EDUCATIUS. 

 
 

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. 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. 

 

II. L’acceptació de 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, aprovada en sessió plenària de 23 de 

novembre de 2022 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

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 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.  

 
VI. 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.  

 
VII. 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 de transport escolar no obligatori dels alumnes 
residents a Gallifa matriculats als CENTRES EDUCATIUS, d’acord amb el REGLAMENT.  

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   

  

El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  

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

b) Abonar a l’AJUNTAMENT la quantitat que resulta del pacte quart. 

  

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

  

L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  

a) Prestar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 

que en resulti. 

b) Prestar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i  fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 

c) Certificar la despesa total corresponent a la prestació del servei de transport dels alumnes 

beneficiaris . 

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

Quart. Règim econòmic  

 
1. El CONSELL COMARCAL, aportarà com a màxim, la quantitat de quaranta mil euros (40.000 

EUR) a l’AJUNTAMENT per dur a terme el servei de transport escolar esmentat. 

 
2. Un cop finalitzat el curs escolar, l’AJUNTAMENT comunicarà mitjançant la plataforma EACAT 

al CONSELL COMARCAL la certificació de l’import total corresponent a la prestació del servei 

de transport dels alumnes beneficiaris i el CONSELL COMARCAL l’abonarà en el termini 

màxim d’un mes, a comptar des de la recepció de la corresponent certificació, prèvia 

conformació pels seus serveis tècnics, respectant en tot cas el límit màxim fixat a l’apartat 

anterior. 

Cinquè. Vigència  

 



 
 
 
 

 
 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
l’inici del curs escolar 2022-2023 fins a llur finalització. 
 

2. El conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any, per al curs escolar 

2023-2024, mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 

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; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis.  

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. 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. 

 

Novè. Extinció  

   

Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
  

a) L’acord mutu entre les parts.  
b) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
c) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
Desè. Conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions  
 
En el cas d’incompliment de les obligacions assumits per cadascuna de les parts pot comportar 

l’extinció del conveni, d’acord amb el pacte precedent. 

 
Onzè. Protecció de dades  



 
 
 
 

 
 

  

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran d’acord amb 

les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 

27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades).  

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, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat de la qual cosa les persones secretàries en donen fe.” 

 
2. Autoritzar i disposar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

de l’any 2022 que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i, per a l’exercici 
següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses; 
 

Import amb IVA Any Núm. partida 

16.222,22 € setembre-desembre 2022 32.324.60.22300 

23.777,78 € gener-juny 2023 32.324.60.22300 

 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Gallifa. 
 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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