
ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ

ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  VALLÈS

ORIENTAL  I  L’AJUNTAMENT  DE  LLIÇA  D’AMUNT

PER  AL  COFINANÇAMENT  DEL  ROMANENT

NEGATIU  DEL  CONSORCI  D’EDUCACIÓ  ESPECIAL

MONTSERRAT  MONTERO  CORRESPONENT  A

L’EXERCICI 2016

Signataris

1



REUNITS

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i
Ros. 

I de l’altra, el senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Gemma Navarro Medialdea. 

INTERVENEN

El president  del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  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 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de
setembre de 2003). 

L’alcalde  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. 

El secretari i la secretària  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 document, i

EXPOSEN

1. El  Consorci  d'Educació  Especial  Montserrat  Montero,  en  endavant  el
CONSORCI, és un ens públic de caràcter voluntari, sotmès al regim local, a
l'empara de l'article 312 del Reglament d'Obres Activitats i  Serveis dels Ens
Locals a Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, integrat per
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental i creat per
al  desenvolupament  de la  política  educativa  per  l'atenció  de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o necessitats educatives especials i la gestió conjunta
del  Centre  d'Educació  Especial  Montserrat  Montero,  en  virtut  de  les
competències que legalment tenen atribuïdes ambdós ens.

2. El  CONSORCI,  adscrit  a  l'Ajuntament  de  Granollers,  té  com  a  finalitat  la
planificació  i  la  gestió  integral  del  Centre  d'Educació  Especial  Montserrat
Montero de Granollers, titularitat també d’aquest Ajuntament.  

3. El  CONSORCI  exerceix  les seves competències  en el  territori  municipal  de
Granollers, sens perjudici de donar servei a persones d'altres municipis, amb
vocació d'universalitat en el servei. En aquest sentit, en el centre s’escolaritzen
alumnes d’arreu de la comarca i ha esdevingut un centre de recursos i suport a
la inclusió dels centres ordinaris d’alumnes amb discapacitat. 
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4. El context de greu crisi econòmica en el qual som immersos ha suposat també
una manca d’inversions de la Generalitat de Catalunya en relació amb Centre
d'Educació Especial  Montserrat Montero, a la vegada que ha ocasionat  una
modificació dels criteris de finançament pel que fa a plantilles i manteniment, fet
que ha originat un romanent negatiu en la institució esmentada.

5. L’article  21.7 de l’Estatut  d’Autonomia  de Catalunya,  sota  la  rúbrica  drets  i
deures en l’àmbit  de l’educació,  disposa que les persones amb necessitats
educatives especials  tenen dret a rebre el  suport  necessari  que els permeti
accedir al sistema educatiu, d’acord amb allò establert a les lleis. 

6. L’article 2.3 lletra h) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix
com a principi organitzatiu del sistema educatiu, la col·laboració, la cooperació i
la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques.

7. El  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental,  en  endavant  el  CONSELL
COMARCAL,  i  l’Ajuntament  de Lliçà  d’Amunt,  en endavant  l’AJUNTAMENT,
hem formalitzat un conveni de col·laboració en relació amb el  cofinançament
del romanent negatiu del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero. 

8. El pacte 2.3 del conveni preveu que l’aportació econòmica anual de cadascun
dels ajuntaments és la que resulta de l’aplicació de la fórmula següent: 

AEi=
RN
2 (HiH +

Ai
AT )

Els conceptes de la fórmula són els següents: 

AEi = Aportació econòmica de l’AJUNTAMENT

RN  = Import del romanent negatiu del CONSORCI corresponent a l’exercici
immediatament anterior aprovat per l’òrgan competent d’aquesta entitat.

Hi = Número d’habitants del municipi de l’AJUNTAMENT en l’any de l’exercici
del  romanent  negatiu,  d’acord  amb  les  dades  de  l’Institut  d’Estadística  de
Catalunya.

 H  = Suma dels habitants dels municipis que formen part de l’àmbit territorial
del CENTRE, d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Ai =  Número  d’alumnes  del  municipi  que  correspon  a  l’AJUNTAMENT
escolaritzats  al  CENTRE  en  el  curs  corresponent  a  l’exercici  del  romanent
negatiu.

AT  =  Número d’alumnes escolaritzats  al  CENTRE de tots  els  municipis  de
l’àmbit territorial del CENTRE i dels municipis que no en formen part.

9. El 26 de novembre de 2018, registre d’entrada E2018015456 del CONSELL
COMARCAL, el CONSORCI ha fet entrega del detall  del  nombre d’alumnes
escolaritzats que corresponen a cada municipi de la comarca.
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10. L’ 11 d’octubre de 2018, registre E2018012881 del CONSELL COMARCAL, el
CONSORCI  ha  fet  entrega  del  certificat  emès  pel  senyor  Antoni  Casañas
Casañas, secretari per delegació del CONSORCI, en el qual hi consta que en
la sessió del Consell General del CONSORCI del 20 de desembre de 2017,
s’aprovà l’import del romanent de tresoreria de l’exercici 2016 a considerar en
el  conveni  de  cofinançament  fixant-lo  en  quaranta-quatre  mil  tres-cents
noranta-quatre euros amb quinze cèntims (44.394,15 EUR).

D’acord  amb  les  manifestacions  exposades,  el  Consell  Comarcal  del  Vallès
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
en endavant l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquesta addenda al
conveni  de  col·laboració  per  al  cofinançament  del  romanent  negatiu  del
CONSORCI, que subjecten als següents

PACTES

Primer. Objecte 

Per raó d’aquesta addenda al  conveni de col·laboració per al  cofinançament del
romanent  negatiu  del  CONSORCI  es  determina  l’aportació  econòmica  que
l’AJUNTAMENT  ha  d’abonar  al  CONSELL  COMARCAL  en  relació  amb  el
cofinançament del romanent negatiu del Consorci corresponent a l’any 2016 i llur
data màxima de pagament. 

Segon. Aportació econòmica i pagament

1. En relació amb el romanent negatiu del CONSORCI corresponent a l’any 2016,
no més enllà del 31 de març de 2019, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL
COMARCAL l’aportació econòmica referenciada en el quadre següent: 

Municipi
Can 
Vila

Alumnes
2016-
2017

Habitants Import aportació

Lliçà d'Amunt CAN VILA 1 14.759                           158,55 € 

 
Tercer. Vigència 

Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus
efectes fins a la finalització del conveni del qual en forma part.  

Quart. Jurisdicció 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta
addenda seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
 
Les  parts,  després  de  llegir  aquest  document,  mostren  la  seva  conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.
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