
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE L’ÀREA D'EDUCACIÓ 
Ple, 23 de març de 2022 
 
Aprovar 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 
 

Educació 
EXP: X2022002492 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 17 de març de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio 
Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Existeix la necessitat d’organitzar el casal d’estiu de Montserrat Montero adreçat a infants i 

joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat 

intel·lectual que sovint es troben sense una oferta lúdica en els mesos d’estiu.  

 
2. Els darrers anys, per tal de donar resposta a aquesta necessitat, l’Ajuntament de 

Granollers ha impulsat l’organització del casal per tal de donar resposta a les famílies per 

conciliar la vida laboral amb la cura dels fills i filles, i també a les necessitats dels infants i 

joves amb discapacitat intel·lectual de poder gaudir d’un temps de joc i esbarjo. 

 
3. Atenent al fet que hi ha alumnes escolaritzats al centre provinents de diversos municipis 

de la comarca així com a l’elevat cost d’un casal d’aquestes característiques, l’Ajuntament 

de Granollers va cercar la col·laboració amb altres Ajuntaments en les darreres edicions, 

tenint en compte que són els ens locals qui ostenten la competència en les activitats de 

lleure. 

 
4. Enguany el Consell Comarcal del Vallès Oriental té la voluntat d’organitzar l’edició del 

casal d’estiu i de promoure línies d’entesa i col·laboració amb els Ajuntaments implicats, 

seguint la línia impulsada els darrers anys per l’Ajuntament de Granollers. 

 
5. Els Ajuntaments implicats, són aquells que tenen alumnes del seu municipi escolaritzats al 

Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, i que per tant són, potencials usuaris del 

Casal d’Estiu i que són els dels municipis següents: Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, 

Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró, Granollers, 

Gualba, La Garriga, La Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, 

Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 

Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, 

Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.   

 
6. Aquest casal tindria lloc a les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació 

Especial Montserrat Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers titularitat de 

l’Ajuntament de Granollers, prèvia cessió gratuïta del mateix. 

 
7. El casal es duria a terme a les instal·lacions del Centre d’Educació Especial Montserrat 

Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers, previsiblement entre el 27 de juny i el 

22 de juliol de 2022, sens perjudici que pugui modificar-se el calendari final, reduir-se o 

ampliar-se.  

8. Previsiblement, l’horari de prestació del servei seria el següent:  



 
 
 
 

 
 

MODALITAT HORARI HORES 

Matí 9 a 13 4 

Matí + Menjador 9 a 15 6 

Matí + Menjador + Tarda 9 a 17 8 

 
9. El Consell Comarcal s’encarregaria de:  

 
a) Prestar el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre 

d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual. 
b) Valorar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 

Montserrat Montero, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, 
grau de discapacitat i distribució de participants per ajuntament. 

c) Informar als Ajuntaments sobre el desenvolupament del servei. 
 

10. Els Ajuntaments interessats en la prestació d’aquest servei i que subscriguin el 

corresponent conveni haurien de complir les obligacions següents: 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
que li sigui prestat pel Consell Comarcal.  

b) Pagar al Consell Comarcal les liquidacions corresponents al preu per a la prestació del 
servei.  

c) Tramitar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero al Consell Comarcal, de forma consensuada amb el Consell 
Comarcal, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau de 
discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un conveni 
anàleg.  

d) Cedir totes aquelles dades necessàries al Consell Comarcal d’acord amb la normativa 
de protecció de dades per a la prestació del servei. 

e) Conservar i posar a disposició del Consell Comarcal tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 

 
11. Cadascun dels Ajuntaments interessats en la prestació d’aquest servei i que subscriguin el 

corresponent conveni, haurien de pagar al Consell Comarcal l’import per la prestació del 
servei que resulta de les operacions següents:  I = (A + B)  
 
Els paràmetres són: 
 

I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  
A =  Import pel servei de casal, definit a l’apartat primer d’aquest epígraf.  
B = Import pel servei de menjador, definit a l’apartat segon d’aquest epígraf.  
 

1. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de casal, l’import corresponent a aquest 
paràmetre és el que resulta de l’operació següent:  A = (H x P) x (G) 

2.  
Els paràmetres són: 
 

H = Nombre d’hores del servei en relació amb les persones participants en el casal 
del MUNICIPI.  
P = Preu/hora del servei que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL, IVA i altres 
impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del CONSELL COMARCAL.  
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 
 

3. B= En el cas que s’hagi prestat el servei de menjador a les persones participants en el 
casal del MUNICIPI, l’import que resulta de l’operació següent:  B =  (D x M) x (G) 

4.  
 



 
 
 
 

 
 

Els paràmetres són: 
 
B =  Import pel servei de menjador en relació amb les persones participants en el casal 

del MUNICIPI. 
D = Nombre de dies del servei de menjador a càrrec de les persones participants en el 

casal del MUNICIPI.  
M = Preu del servei de menjador que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL per 

aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons 
l’expedient de contractació del servei.  

G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 
 

12. El pagament del servei el farien efectiu els Ajuntaments interessats en la prestació 

d’aquest servei i que subscriguin el corresponent conveni en la forma següent:  

a) El Consell Comarcal liquidarà l’import per la prestació del servei no més enllà del 30 
de setembre de 2022.  

b) En el termini d’un mes des de la recepció de la liquidació  esmentada amb anterioritat, 
l’Ajuntament haurà de pagar al Consell Comarcal l’import resultant.  

 
Per tant, PROPOSO: 
 

1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i 

els Ajuntaments dels municipis següents Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Caldes de 

Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró, Granollers, Gualba, La 

Garriga, La Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà 

d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, 

Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, 

Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès; per a la prestació del servei de casal 

d’estiu  adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat 

Montero amb discapacitat intel·lectual per a l’any 2022 en els termes i condicions 

establerts en la relació de fets d’aquest informe.” 

 

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. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar 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 els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i 
Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró- 
Montmany, Granollers, Gualba, la Garriga, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, 
d’acord amb el redactat següent:  

 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Emiliano Cordero 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, el senyor / la senyora ____________________, alcalde / alcaldessa de 
l’Ajuntament de ___________________, assistit pel secretari / per la secretària de la 
corporació, el senyor / la senyora _____________________. 
 

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’alcalde / 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 secretàries / La secretària i el secretari 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. Existeix la necessitat d’organitzar un casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al 

Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual. Aquest 
casal tindria lloc a les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, prèvia cessió de l’espai per part de l’Ajuntament de Granollers.  
 

2. Els ajuntaments ostenten la competència en les activitats de lleure, d’acord amb 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.  
 

3. Les dificultats pròpies de la complexitat d’aquest servei fa convenient establir fórmules de 
gestió cooperativa entre administracions. Per això, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de _________________, en 
endavant l’AJUNTAMENT, volen oferir un servei de casal d’estiu adreçat a persones amb 
discapacitat intel·lectual i tenen interès a subscriure aquest conveni per a possibilitar-ho, 
que subjecten en les següents 



 
 
 
 

 
 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
Legislació municipal  

 
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.  
 
Legislació comarcal 

 
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 preveu que correspon a la comarca l’exercici de les 
competències següents:  

 
a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació 

dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials 

s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució 
directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits 
mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris 
objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i 
les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI 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 delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
 

En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb 
els requisits que estableix aquesta Llei. 

 
Legislació de convenis 

 
1. 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. 
 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni que subjecten als següents 
 

PACTES 
 

CAPÍTOL I. OBJECTE, ABAST I DESTINATARIS 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i 



 
 
 
 

 
 

la cooperació entre el  CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT en la prestació del servei de 
casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat 
Montero amb discapacitat intel·lectual, del municipi de ___________________, en endavant el 
MUNICIPI.  
  
Segon. Abast de la prestació i destinataris 
 
1. El CONSELL COMARCAL, per acord de l’AJUNTAMENT instrumentalitzat en aquest 

conveni, és l’ens que gestiona i presta el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves 
escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat 
intel·lectual del MUNICIPI en els termes exposats en aquest conveni.  
 

2. Previsiblement, l’horari de prestació del servei serà el següent:  
 

MODALITAT HORARI HORES 

Matí 9 a 13 4 

Matí + Menjador 9 a 15 6 

Matí + Menjador + Tarda 9 a 17 8 

 
Un nombre escàs de persones participants en el casal pot suposar la supressió de 
modalitats o la disminució de l’horari previst.  
 
Aquest casal es durà a terme a les instal·lacions del Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero, camí de Santa Quitèria, s/n de Granollers, previsiblement entre el 27 
de juny i el 22 de juliol de 2022, sens perjudici que pugui modificar-se el calendari final, 
reduir-se o ampliar-se.  

 
3. El CONSELL COMARCAL presta aquest servei en qualsevol de les formes de gestió de 

serveis públics admeses en dret. 
 
 

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a: 

 
a) Prestar el servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre 

d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, en els termes que 
estableix aquest conveni. 
 

b) Valorar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, grau 
de discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un conveni 
anàleg.  

 
c) Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament del servei. 

 
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment. 

 
e) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 

servei d’acord amb les previsions del 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 pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) 
i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 



 
 
 
 

 
 

f) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.   
 

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a: 
 

a) Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL.  

 
b) Pagar al CONSELL COMARCAL les liquidacions corresponents al preu per a la 

prestació del servei que resulti del règim econòmic que preveu aquest conveni.  
 

c) Tramitar les sol·licituds del servei conjuntament amb el Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero al CONSELL COMARCAL, de forma consensuada amb el 
CONSELL COMARCAL, d’acord amb criteris d’idoneïtat, capacitat de les instal·lacions, 
grau de discapacitat i distribució de participants per ajuntament que formalitzi un 
conveni anàleg.  

 
d) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la 

normativa de protecció de dades per a la prestació del servei. 
 

e) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb la gestió del servei. 
 

f) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

g) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquest 
servei d’acord amb les previsions del 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 pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) 
(DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 

h) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

CAPÍTOL 3. RÈGIM ECONÒMIC 
 

Cinquè.  Import  
 
1. L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació del 

servei que resulta de les operacions següents, d’acord amb el sistema de liquidacions 
previst en el pacte sisè d’aquest conveni:  

 
 I = (A + B)  

 
Els paràmetres són: 
 
I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  
 
A =  Import pel servei de casal, definit a l’apartat segon d’aquest pacte.  
 
B = Import pel servei de menjador, definit a l’apartat tercer d’aquest pacte.  
 
 

2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de casal, l’import corresponent a aquest 
paràmetre és el que resulta de l’operació següent:  

 
A = {(H x P) x (G)} 



 
 
 
 

 
 

 
Els paràmetres són: 
 
H = Nombre d’hores del servei en relació amb les persones participants en el casal 
del MUNICIPI.  
 
P = Preu/hora del servei que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL, IVA i altres 
impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons l’expedient de 
contractació del CONSELL COMARCAL.  
 
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de menjador a les persones participants en 

el casal del MUNICIPI, l’import que resulta de l’operació següent: 
 

B = { (D x M) x (G)}   
 

Els paràmetres són: 
 

B =  Import pel servei de menjador en relació amb les persones participants en el 
casal del MUNICIPI. 
 
D = Nombre de dies del servei de menjador a càrrec de les persones participants en 
el casal del MUNICIPI.  
 
M = Preu del servei de menjador que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL per 
aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei inclosos, segons 
l’expedient de contractació del servei.  
 
G = Correspon a un 1,11 en concepte de despeses de gestió del servei. 

 
Sisè. Pagament 
 
El pagament del servei el fa efectiu l’AJUNTAMENT en la forma següent:  
 
c) El CONSELL COMARCAL liquida l’import per la prestació del servei no més enllà del 

30 de setembre de 2022.  
 

d) En el termini d’un mes des de la recepció de la liquidació  esmentada amb anterioritat, 
l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import resultant.  

 
e) L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses 

financeres i/o de finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus 
possibles retards en el pagament del servei.  

 
f) 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 raó de la liquidació efectuada o pels conceptes que preveu l’apartat 
c) anterior. 

 
CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ 

 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. L’AJUNTAMENT participa en el servei i les altres actuacions mitjançant una comissió 

integrada pels membres següents:  
 
a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu 

defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el servei, o 



 
 
 
 

 
 

en el seu defecte el gerent del CONSELL COMARCAL.  
 

b) El regidor o regidora, o tècnic o tècnica de l’AJUNTAMENT en qui delegui, de 
l’àrea dels quals estigui adscrit el servei objecte d’aquest conveni, el qual té la 
condició de vocal. 

 
c) L’administrador del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, o persona 

en qui delegui.  
 

d) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 
mateix òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest 
darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
2. La finalitat de la Comissió de seguiment és 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. 

 
 

CAPÍTOL 5. VIGÈNCIA I JURISDICCIÓ 
 

Vuitè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura, abasta la prestació del 
servei de casal d’estiu de l’any 2022, i finalitza en el moment en què acabi el casal 
esmentat, sens perjudici del compliment del règim econòmic que s’hi preveu en data 
posterior. 
 
Novè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
  
a) L’acord entre les parts. 
b) La impossibilitat de prestació del servei per manca de contractista.  
c) La manca de disponibilitat de l’espai del CONSELL COMARCAL per prestar el servei a 

les instal·lacions on s’ubica el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero. 
d) La insostenibilitat financera del servei per manca de persones participants.  
e) La pèrdua de la competència.  
f) 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.  

g) El compliment del període de vigència. 
h) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 

les parts. 
 

Desè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
 
Document signat electrònicament. 
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