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Jsa/rbr
Expt: SP 5147/20 General 4188/20
Ass: Petició aprovació Conveni entre Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació del servei de transport
escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut “La Roca del Vallès” per al curs
2020-2021.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès els diferents convenis que hem formalitzat entre l’Ajuntament de la Roca
del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de facilitar el transport
escolar no obligatori dels alumnes de secundària obligatòria residents a nuclis
allunyats de l’INS la Roca
Tenint en compte que aquest ajuntament te la voluntat de formalitzar el
corresponent conveni per al curs 2020-21, amb el Consell Comarcal del Vallès
Oriental per a portar a terme aquest servei de transport.
Atès que l’Ajuntament de La Roca suportarà una part del cost d’aquest servei, en
concret 8.000€, els quals estan pressupostats per aquest any 2020 a la Partida
pressupostària anual 08-326-48004 AJUTS TRANSPORT ESCOLAR,
amb
l’obligació d’abonar-los al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Tenint en compte que existeix consignació pressupostària per aquest concepte
en el pressupost del 2020, s’ha de requerir a l’àrea d’intervenció per tal de que
faci la pertinent retenció de crèdit de 8.000€ i autoritzi dita despesa i faci els
tràmits necessaris per quan es formalitzi el conveni, sigui en el 2020 o bé en el
2021, tinguin consignat l’import pressupostat en el pressupost del 2020 per fer
la despesa corresponent.
Atès que el Consell Comarcal ens havia d’enviar la proposta de conveni de
transport abans de l’inici del curs escolar, cosa que no ha fet, tot i que el servei
s’està prestant i hi ha 28 alumnes que utilitzen aquest transport, segons
informació facilitada per l’INS La Roca.
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local estableix que
la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals
com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari,
sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas,
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
Tenint en compte la regulació dels convenis interadministratius regulats en el
capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
Vist l’informe de la Tècnica d’Educació de data 16 de desembre de 2020.
Es per tot això que,
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RESOLC :
PRIMER.- REQUERIR al Consell Comarcal del Vallès Oriental que ens remeti
proposta de Conveni per a la prestació del servei de transport escolar no
obligatori dels alumnes de l’Institut “La Roca del Vallès” per al curs 2020-2021.
SEGON.- ORDENAR a la Intervenció Municipal per tal de que faci la pertinent
retenció de crèdit de 8.000€ a la Partida pressupostària anual 08-326-48004
AJUTS TRANSPORT ESCOLAR i autoritzi dita despesa i faci els tràmits necessaris
per quan es formalitzi el conveni, sigui en el 2020 o bé en el 2021, tinguin
consignat l’import en el pressupost corresponent per fer dita despesa
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció i a l’àrea d’educació

Signatura 1 de 3
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 3
17/12/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 3 de 3
17/12/2020

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

17/12/2020

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

6400574258064be08f7bcdf5880a828f001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 17/12/2020

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1696 - Data Resolució: 17/12/2020

SECRETARI

