
 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO 

OBLIGATORI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA AMB ALUMNES USUARIS DEL SERVEI PER AL CURS 2013/2014. 

 

REUNITS 

A la ciutat de Mataró, el dia 6 de febrer de 2014 

 

Es reuneixen, d’una part, el president del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Miquel Àngel Martínez i 

Camarasa i 

 

D’altra part,  

 

Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig, alcaldessa de Calella; 

 

Il·lm. Sr. Josep Jo i Munné, alcalde de Dosrius; 

 

Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, alcalde de Palafolls; 

 

Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde de Pineda de Mar; 

 

Il·lm. Sr. Joan Baliarda i Sardà, alcalde de Premià de Dalt; 

 

Il·lm. Sr. Miquel Buch i Moya, alcalde de Premià de Mar; 

 

Il·lm. Sr. Bernat Graupera i Fàbregas, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres; 

 

Il·lma. Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa de Sant Pol de Mar; 

 

MANIFESTEN 

 

PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme, en exercici de les competències delegades pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, gestiona el servei de transport escolar a 

diversos centres escolars públics de la comarca. 

 

SEGON.- Que d’acord amb el que preveu el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 

servei de transport escolar per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, 

es considera, per una banda, transport obligatori el servei que porta alumnes d’un municipi a un altre 

per manca d’oferta pública en el municipi de residència i, d’altra banda, transport no obligatori el 

servei adreçat a l’alumnat que s’hagi de desplaçar als centres docents del mateix municipi. 

 

TERCER.- Que les fonts de finançament del transport escolar no obligatori són les següents: 

 

 Ingressos que provenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 Ingressos que aporten les famílies del alumnes usuaris del servei, en base a l’Ordenança 

núm. 4 Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar. 



 Ingressos per l’establiment de convenis amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes 

usuaris del transport escolar no obligatori. 

 

QUART.- Que la partida d’ingressos del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

cobreix només un terç del total del servei, malgrat que el cost hagi augmentat per l’augment de l’IVA 

i per la impossibilitat de concatenar les rutes a la comarca, arran de l’establiment de les jornades 

compactades als instituts.  

 

CINQUÈ.- Que l’increment del preu ocasiona que el servei de transport escolar no obligatori sigui 

deficitari i, per tant, es faci imprescindible la col·laboració econòmica dels ajuntaments de la 

comarca. 

 

SISÈ.- Que el passat 17 de març de 2009, el Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar la 

creació i l’establiment del Servei de Monitors dels Serveis Educatius, amb la voluntat de simplificar el 

mapa actual de serveis de monitoratge, unificar criteris de gestió i prestació i vetllar per la millora 

contínua de la qualitat dels serveis. Amb motiu de la creació d’aquest servei, se separa la gestió dels 

acompanyants del servei de transport escolar, que anirà a càrrec de l’empresa d’economia mixta 

SESMAR, SL.  

 

SETÈ.- Que en cursos anteriors ja es van establir els convenis de col·laboració, a través dels quals els 

ajuntaments amb alumnes usuaris del servei de transport escolar no obligatori van aportar al Consell 

Comarcal del Maresme un terç del cost del servei establert en el seu municipi. 

 

VUITÈ.- Que amb el present conveni de col·laboració, les administracions municipals fan un esforç 

econòmic per tal de contribuir al finançament de la despesa per la contractació del servei de 

transport escolar no obligatori de cada municipi, col·laboració econòmica que es configura en base 

als següents  

 

PACTES 

 

PRIMER.- El Consell Comarcal del Maresme té contractat el servei de transport escolar no obligatori 

dels següents centres escolars i segons s’especifica en els annexos adjunts a aquest conveni: 

 

Centre Municipi Annexos

ESCOLA DOCTOR CARLES SALICRÚ Calella Annex 1

SES DOSRIUS Dosrius

ESCOLA EL PI Dosrius

ESCOLA ENCARNACIÓ FONOLL Dosrius

ESCOLA LES FERRERIES Palafolls

ESCOLA MAS PRATS Palafolls

ESCOLES DE PINEDA Pineda de Mar Annex 4

ESCOLA MARIÀ MANENT Premià de Dalt

ESCOLA SANTA ANNA Premià de Dalt

ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Premià de Mar

ESCOLA MAR NOVA Premià de Mar

ESCOLES DE LLAVANERES St. Andreu Llavaneres Annex 7

ESCOLA SANT PAU Sant Pol de Mar Annex 8

Annex 6

Annex 5

Transport escolar no obligatori curs 2013/2014

Annex 2

Annex 3

 

 

SEGON.- Els ajuntaments actualitzaran per al curs 2013/2014 l’aportació econòmica per al 

finançament del transport escolar no obligatori, amb l’objectiu de cobrir, amb caràcter general, una 

tercera part del cost global del servei del seu municipi, tant per la contractació dels autobusos com 

per al servei de monitoratge. 



 

TERCER.- Els consistoris abonaran la part que els correspongui del servei en funció de les 

liquidacions que li seran lliurades per part del Consell Comarcal del Maresme durant els mesos de 

desembre, març i juny i d’acord amb el detall que s’especifica a cadascun dels annexos. Les 

liquidacions s’ajustaran a les possibles modificacions de rutes i de les característiques del servei a 

cada municipi durant el curs escolar, sempre de mutu acord entre les parts.  

 

El Consell Comarcal del Maresme ha convocat un procés de licitació per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert, dels serveis de transport escolar a centres docents de la comarca del Maresme 

per al curs escolar 2013/2014. En cas que el cost del servei es modifiqui a la baixa, un cop sigui 

resolta l’adjudicació, es procedirà a regularitzar l’aportació dels ajuntaments en la liquidació 

corresponent al tercer trimestre del curs. 

 

QUART.- El termini de vigència d’aquest conveni és el curs escolar 2013/2014, el qual es podrà 

prorrogar els cursos vinents, essent necessària l’aprovació i posterior signatura de la corresponent 

addenda d’actualització econòmica.  

 

CINQUÈ.- Seran causes de resolució del present conveni les següents: 

 El mutu acord entre les parts. 

 L’incompliment dels pactes que han d’assolir alguna de les parts. 

 La manca de finançament econòmic. 

 

 

Els reunits estan conformes amb el present document i el signen en duplicat exemplar, en lloc i data 

indicada a l’encapçalament. 

 

 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa     

President       

Consell Comarcal del Maresme     

 

 

 

 

Montserrat Candini i Puig     Josep Jo i Munné 

Alcaldessa      Alcalde 

Ajuntament de Calella      Ajuntament de Dosrius 

 

 

 

 

Valentí Agustí i Bassa     Xavier Amor i Martín 

Alcalde       Alcalde 

Ajuntament de Palafolls     Ajuntament de Pineda de Mar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Baliarda i Sardà     Miquel Buch i Moya 

Alcalde       Alcalde 

Ajuntament de Premià de Dalt    Ajuntament de Premià de Mar 

 

 

 

 

 

 

Bernat Graupera i Fàbregas    Montserrat Garrido i Romera 

Alcalde       Alcaldessa 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres   Ajuntament de Sant Pol de Mar 
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