CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SALOU PER A FACILITAR EL DESPLAÇAMENT
D’ALUMNES D’ENSENYAMENT OBLIGATORI A CENTRES DOCENTS DEL
MATEIX MUNICIPI PERÒ DISTANTS DEL SEU LLOC DE RESIDÈNCIA
Parts
D’una part, el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, president del Consell Comarcal del
Tarragonès, en ús de les atribucions conferides per l’art. 13 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya.
I de l’altra part, el Sr. Pere Granados Carrillo, alcalde de l’Ajuntament de Salou,
facultat per l’acord Plenari de data 15 de juny de 2019.
Finalitats
Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Salou per
a facilitar el desplaçament d’alumnes d’ensenyament obligatori a centres
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència.
Antecedents
1. El data 28 de juny de 2016, se signà el Conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Educació i el Consell Comarcal del Tarragonès relatiu a la delegació de
competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei
escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament,
aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Tarragonès.
2. La clàusula segona de l’indicat conveni estableix “El Consell Comarcal del
Tarragonès assumeix la competència delegada pel Departament
d’Ensenyament de la gestió del transport escolar que es pugui oferir, quan
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin
i d’acord amb les consignacions pressupostàries existent, 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 distant 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 d residència.”
3. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en data 28
de juny de 2021 ens ha notificat la voluntat d’allargar el finançament de la
ruta de transport no obligatori del municipi de Salou pel mateix import i per
al curs 2021-22.
4. L’Ajuntament de Salou està disposat a contractar el transport escolar per a
alumnes d’educació obligatòria dins el seu municipi per al curs 2021-22,
envers el qual el Consell Comarcal pot intervenir establint mesures que el
facilitin, les quals s’articularan d’acord amb els pactes següents.
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PACTES
1. L’Ajuntament de Salou es compromet a contractar el servei de transport
escolar d’alumnes d’ensenyament obligatori que s’hagin de desplaçar a
centres docents del mateix municipi durant el curs 2021-22, en la mesura
que les seves previsions pressupostàries li ho permetin, i del que s’estableix
en el present conveni.
2. L’Ajuntament ha de formalitzar necessàriament l’esmentada contractació
abans de l’inici del curs escolar 2021-22, remetent abans del començament
còpia acarada del contracte de transport o document d’adjudicació.
5. Efectuada la contractació, el Consell Comarcal, d’acord amb els termes que
s’han esmentat als antecedents, es compromet a donar suport i facilitar
aquest desplaçaments, mitjançant l’aportació de 9.189€ per sufragar part de
les despeses ocasionades per la contractació del servei de transport escolar
abans indicat, una vegada restada la quantitat que han d’aportar els usuaris
del servei, d’acord les instruccions marcades des del Departament
d’Educació, en concepte de preu públic, atenent als següents càlculs:
Places del
vehicle

% Usuaris

Usuaris

Aportació
usuaris

1r Germà

55

67

37

9.754

2n Germà

55

29

16

2.804

3r Germà

55

5

2

219
12.777

4. El Consell Comarcal farà efectius els pagaments, prèvia justificació fefaent de
la despesa, en un únic pagament abans del 31 d’agost de 2022.
5. La justificació de la despesa s’efectuarà mitjançant certificat de la Secretaria,
que l’ha d’aportar abans del 31 de juliol de 2022, on s’especificarà els dies
mensuals de serveis prestats per l’empresa, l’aportació efectuada per
l’Ajuntament al servei en el seu conjunt, i la part que correspon aportar al
Consell Comarcal.
6. El Consell Comarcal no assumeix cap obligació respecte al contractista
adjudicatari, i l’Ajuntament és l’únic responsable de contractar el servei
conforme a la legalitat vigent, tant en matèria de contractació local com als
condicionants exigibles per prestar el servei, d’acord amb la normativa vigent
sectorial aplicable.
7. L’actualització econòmica del conveni es farà per decret de presidència
atenent l’import que determini el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya pels propers cursos.
8. Vigència del conveni
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El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà vigència
durant el curs 2021-22, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En qualsevol moment abans de
la finalització d’aquest, les parts podran acordar de mutu acord, la pròrroga
per un període de fins a quatre anys com a màxim.
9. Extinció del conveni
Aquest conveni s’extingirà d’acord amb l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel compliment de les
actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en alguna
de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi
acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les
parts.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest
conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni
o en altres lleis.
10. Protecció de dades
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es
derivin de l’aplicació d’aquest conveni resten subjectes al que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades
11. Interpretació i jurisdicció
La Presidència del CCT interpretarà, prèvia audiència de l’Ajuntament, els
dubtes d’aplicació i, de les qüestions litigioses que se’n derivin, en coneixeran
els tribunals contenciosos administratius de la Jurisdicció de Tarragona.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a
un sol efecte a la data de la signatura electrònica per ambdues parts, amb mi,
el secretari, que en dono fe.
Pel Consell Comarcal del Tarragonès

Per l’Ajuntament de Salou

Óscar Sánchez Ibarra

Pere Granados Carrillo
El secretari
Josep Gómez Belluga
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