
 
 

 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 
DELS ALUMNES DE LLIÇÀ D’AMUNT MATRICULATS A L’INSTITUT LLIÇÀ 
I A L’INSTITUT HIPÀTIA D’ALEXANDRIA PER AL CURS 2020-2021 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi 
Vendrell i Ros.  
 
De l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde president de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, assistit per la secretària de la corporació, senyora Gemma Navarro 
Medialdea. 
 

I N T E R V E N E N 
  
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. 
 
El secretari i la secretària, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar 
aquest conveni, i 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. 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.   
 

II. Que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, 
presti el servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de Lliçà d’Amunt 
matriculats a l’Institut Lliçà i a l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt.  
 

III. El servei de transport escolar en modalitat no obligatòria està subjecte al pagament 
de preu públic i es presta en funció de les dotacions pressupostàries existents. El 
preu públic establert del servei és de 271,61€/curs. 
 

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. 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.  

 
III. 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.  

 
IV. 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.  

 
V. 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.  

 
VI. 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.   
 

VII. 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. 
 

VIII. 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.  

 
IX. 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 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 de Lliçà d’Amunt matriculats a l’Institut Lliçà i a l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria de Lliçà d’Amunt, d’ara endavant els INSTITUTS, d’acord amb el 
REGLAMENT.  
  
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  
  

a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de Lliçà d’Amunt dels INSTITUTS 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 als alumnes de Lliçà d’Amunt als 
INSTITUTS 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) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  

 
f) Liquidar el preu públic del servei a les persones obligades al pagament.  

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

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el 
servei de transport escolar no obligatori als alumnes de Lliçà d’Amunt dels INSTITUTS. 
  

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per 
als alumnes de Lliçà d’Amunt dels INSTITUTS.  
  

3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  
 
Quart. Règim econòmic  
 



 
 

 

 
 

1. No més enllà del 20 d’abril de 2021, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL 
COMARCAL  un import de deu mil euros (10.000 EUR), per a finançar part del cost 
del transport no obligatori i dels acompanyants.  

 
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. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes 
des de l’inici del curs escolar 2020-2021 fins a llur finalització. 
 
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.  
  
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. 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.   
  
Novè. 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  
  
Desè. 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.  
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