Codi de verificació

²1U2P031P284X4G2D0BB2@»
²1U2P031P284X4G2D0BB2@»
1U2P031P284X4G2D0BB2

Procediment: N375 Convenis de col·laboració administrativa
Expedient: 9232/2020
Òrgan:

Comissió informativa de cultura, educació, esports i joventut

Sessió:
Assumpte:

Document: 120981/2020

Data:
Proposta de dictamen

CONVENI AMB LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES A LA CUINA I
MENJADOR DE L'ESCOLA CIUTAT D'ALBA
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), així
com l’article 66 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 (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer,
estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, els articles 25.2.n de la LRBRL i
66.3.o del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria d’educació.
A Sant Cugat del Vallès el nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador escolar als
centres educatius és molt elevat, superant en molts casos la mitjana del 95%. En els darrers
anys s’han fet evidents les deficiències, tant en les dimensions com en el confort acústic, de les
instal·lacions de menjador i cuina a diverses escoles del municipi, alhora d’acollir aquest
percentatges d’usuaris.
En aquest sentit, per tal de garantir la qualitat del servei de menjador, l’Ajuntament al llarg dels
anys, ha assumit el cost de les obres d’ampliació i millora de diversos centres educatius,
corregint les deficiències que tenien un impacte negatiu en l’alumnat.
En el cas de l’Escola Ciutat d’Alba, les instal·lacions de cuina i menjadors s’evidencien
clarament insuficients per a acollir l’alumnat i actualment els grups d’educació infantil mengen a
les aules i els tres torns de menjador establerts per a l’alumnat de primària té establerts que
generen dificultats en el funcionament de l’escola amb un impacte en el benestar dels infants.
El servei d’obres i projectes de l’Ajuntament en data 15 de setembre de 2017 i posteriorment
revisat amb data 30 de maig de 2018, elabora un informe on s’exposa que segons la normativa
d’aplicació del Departament d'Ensenyament recollida en el manual “Criteris per a la construcció
de nous edificis per a centres docents públics” publicat al març de 2016, la cuina del centre
està per sota els límits que marquen les fitxes de programes, i que la superfície que ocupen les
instal·lacions actuals no permeten marge de maniobra quant a separació dels aliments per
preparar les diferents dietes especials i la comunicació no desitjada entre la zona de plats nets
o sortida del producte, i la de plats bruts.
Que d’acord al document Administratiu de Constitució de Dret real de Superfície a favor d’ICF
Equipaments SAU destinat a la construcció del centre d’educació infantil i primària Ciutat d’Alba
a Sant Cugat, de data 26 de maig de l’any 2009, s’estableix que operarà la reversió tant del bé
objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions existents sobre la finca un cop
edificada de nou, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat un cop transcorregut el termini de 30
anys.

1/7

La cooperació entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments està prevista a la
Disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’ensenyament i a l’article
66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que correspon als
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.
Resulta doncs acreditat l’interès general i per això l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està
disposat a col·laborar econòmicament en les obres de la cuina i menjador de l’escola Ciutat
d’Alba de la ciutat.
En data 15/04/2020 els serveis tècnics i jurídics de l’àmbit de Cultura, Educació, Esports i
Joventut han emès la preceptiva memòria justificativa, on s’analitza la necessitat i oportunitat
d’aprovar la proposta de conveni amb la Generalitat de Catalunya tot informant favorablement
l’aprovació de la mateixa, de conformitat amb el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que regulen el règim jurídic
dels convenis subscrits per les Administracions Públiques.
En data 2/06/2020 el director de l’Àmbit de Cultura, Esports, Educació i Joventut ha emès el
corresponent informe, així com la secretària municipal en data 17/02/2016.
També són d’aplicació, en tot allò que no contradigui a la LRJSP, els articles 108 a 112 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques
de Catalunya (LRJPAPC) i els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROASC).
El present expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon al Ple d’acord amb l’article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52 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.
Per tot el que s’exposa, proposo a la Comissió informativa de cultura, educació, esports i joventut
Primer.- APROVAR la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Sant Cugat,
per a les obres de la cuina i menjador de l’Escola Ciutat d’Alba d’aquesta localitat que s’ annexa
a la present resolució.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR l’import de 60.000 € (exempt d’IVA) a càrrec de l’aplicació
pressupostària del pressupost prorrogat 2020, número 30129 32300 7500000 15004 pel
concepte d’ampliació del menjador de l’Escola Ciutat d’Alba.
Tercer.- FACULTAR l’alcaldessa per la formalització del conveni i de quants documents
s’escaiguin per a la seva plena eficàcia.
Quart.- PUBLICAR aquest conveni, un cop signat, al tauler electrònic municipal i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Cinquè.- PUBLICAR al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (per
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya) la
informació relativa al conveni, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29
de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
2/7

ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS, PER A LES OBRES DE LA CUINA I MENJADOR DE L’ESCOLA
CIUTAT D’ALBA D’AQUESTA LOCALITAT
Barcelona,
REUNITS
D’una part, la senyora Núria Cuenca i León, secretària general del Departament d’Educació,
nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny, (DOGC 7634, de 4 de juny de 2018, i actuant en
virtut de la delegació de competències del titular del Departament, d’acord amb el que disposa
l’article 1.e) de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de
la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
De l’altra part, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF
P08020400J, la Il·lustríssima Sra. Mireia Ingla i Más, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament,
nomenada pel Ple municipal de data 12 de juny de 2019, en virtut de les facultats que li són
reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, i facultada per a aquest acte, d’acord amb el
que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
abans esmentat,

EXPOSEN
Que al municipi de Sant Cugat del Vallès el nombre d’alumnes usuaris del servei de menjador
escolar als centres educatius és molt elevat, superant en molts casos la mitjana del 95%. En els
darrers anys s’han fet evidents les deficiències, tant en les dimensions com en el confort acústic,
de les instal·lacions de menjador i cuina a diverses escoles del municipi, alhora d’acollir aquest
percentatges d’usuaris.
Que el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han col·laborat al llarg
dels anys en les obres en els diversos centres educatius del municipi.
Que en el cas de l’Escola Ciutat d’Alba, les instal·lacions de cuina i menjadors s’evidencien
clarament insuficients per a acollir l’alumnat i actualment els grups d’educació infantil mengen a
les aules i els tres torns de menjador establerts per a l’alumnat de primària generen dificultats en
el funcionament de l’escola amb un impacte en el benestar dels infants.
Que d’acord al document Administratiu de Constitució de Dret real de Superfície a favor d’ICF
Equipaments SAU destinat a la construcció del centre d’educació infantil i primària Ciutat d’Alba
a Sant Cugat del Vallès, de data 26 de maig de l’any 2009, s’estableix que operarà la reversió
tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i construccions existents sobre la finca un
cop edificada de nou, a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès un cop transcorregut el
termini de 30 anys.
Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la
Disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a l’article 66.3.o)
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del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Que l’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que correspon als
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres educatius públics.
Que motivat per l’interès general, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està disposat a
col·laborar econòmicament en les obres de millora de la cuina i menjador de l’escola Ciutat
d’Alba de la ciutat.
En conseqüència, acorden formalitzar el present Conveni de conformitat amb les següents
C L À U S U L E S:
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre ambdues
administracions per a la redacció del projecte, l’execució i direcció de les obres de millora del
menjador i cuina de l’Escola Ciutat d’Alba de Sant Cugat del Vallès, amb les especificacions que
resulten d’aquestes clàusules.
SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE
El Departament d’Educació realitzarà l’encàrrec formal de les obres a Infraestructures de la
Generalitat SAU (en endavant, Infraestructures.cat) a través del RAM 2020, que gestionarà el
procés de licitació del projecte executiu, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
El cost d’aquest projecte anirà amb càrrec a la partida “Projectes” del Pla Econòmic Financer
(PEF) d’Infraestructures.cat, aprovat pel Govern en data 30 d’abril de 2019.
Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic de l’avantprojecte i projecte per a
la Secció de Supervisió de Projectes, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent,
de caràcter general i específic, per les construccions escolars, així com els Criteris per a la
construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació i les que
al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de
necessitats.
El projecte arquitectònic, es realitzarà d’acord a les necessitats manifestades per la comunitat del
centre educatiu, i prèviament a la seva aprovació es donarà trasllat del mateix a l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès per tal que emeti informe preceptiu. Així mateix, es redactarà el projecte
tècnic de les instal·lacions que afectin a l’activitat de la cuina per tal que per part de l’Ajuntament
de Sant Cugat es pugui procedir a dur a terme el tràmit ambiental corresponent.
TERCERA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per
Infraestructures.cat per encàrrec del Departament d'Educació a través del RAM 2020, que
gestionarà el procés de licitació i execució de les obres, ajustant-se en tot moment a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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El cost d’aquestes obres anirà amb càrrec al Pla Econòmic Financer (PEF) d’Infraestructures.cat,
aprovat pel Govern en data 30 d’abril de 2019.
El Departament d’Educació comunicarà a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès les dates d’inici
de les obres i del seu acabament. Així mateix, el Departament d’Educació haurà de comunicar
les incidències en l’execució de les obres que comportin un endarreriment en els terminis
previstos en aquest conveni.
El Departament d’Educació preveu que les obres estiguin finalitzades l’any 2020.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb l’establert en l’article 4 de l’ordenança fiscal
número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en
desenvolupament de l’establert en l’article 103 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, declararà d’especial
interès o utilitat municipal aquesta construcció i establirà la bonificació del 95% de la quota
d’aquest impost.
L’import abonat en concepte de la taxa per atorgament del la llicència urbanística corresponent
es deduirà de la quota bonificada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’acord
amb l’establert en l’article 5 de l’esmentada ordenança fiscal.
En compliment de l’establert en l’article 62.1 del TRLRHL les obres que constitueixen l’objecte
d’aquest conveni estaran exemptes a efectes de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana atès que estan directament afectes als serveis educatius.
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi consti la
participació d’ambdues administracions públiques. Les dimensions del cartell hauran de ser de
300 cm x 315 cm.
CINQUENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès participarà del seguiment i control de les obres, sense
que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres.
Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi de l’Ajuntament a tal efecte, i el
Departament d’Educació es compromet a facilitar-li la seva funció.
SISENA.- FINANÇAMENT
L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució i direcció de l’obra) es
valora aproximadament en 140.000 €, IVA inclòs, dels quals l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès aportarà un màxim de 60.000 €, IVA Inclòs, de l’import de les obres, corresponents a
conceptes de reforma, i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aportarà un
màxim de 80.000€.
El Departament d’Educació es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències
de projecte o circumstàncies imprevistes, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries amb
excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explícitament per l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès; en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la disponibilitat
pressupostària de l’Ajuntament, que es farà càrrec d’aquestes s’han d’instrumentar mitjançant la
subscripció de les addendes corresponents.
Als efectes esmentats, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès incorporarà un crèdit de 60.000 €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30129 32300 750000 nomenada “ampliació menjador de
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l’Escola Ciutat de l’Alba” del pressupost per a l’exercici 2020 per a fer front a l’aportació
econòmica a la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tramitarà el pagament a l’any 2020, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient, sempre que s’hagi comunicat l’import d’adjudicació i
presentat les certificacions d’obra corresponents.
SETENA.- INAUGURACIÓ
La inauguració de les obres de millora del menjador i cuina de l’Escola Ciutat d’Alba de Sant
Cugat del Vallès, la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus
representats.
VUITENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni
de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de resoldre
els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en
cas d’incompliment.
Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants d’ambdues parts. Per part de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’arquitecte municipal o persona/es en qui delegui, i com
a representant del Departament d’Educació, el cap de la Secció d’Obres i Manteniment del
Servei Territorial del Vallès Occidental, o persona/es en qui delegui, que es reunirà als sis
mesos, des de la data de formalització del conveni, o quan ho sol·liciti motivadament una de les
parts.
NOVENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de
2020.
DESENA.- PROTECCIÓ DEL MENOR
Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui
en la execució d'aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del
menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de
la Llei d’enjudiciament civil, de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans, la qual cosa acreditaran
mitjançant l’aportació d’un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.
ONZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció
de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades
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de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no
contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica
3/2018.
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació.
DOTZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1
octubre, de règim jurídic del sector públic.
TRETZENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sobre la interpretació, la
modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb
el que es determina en la Comissió de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula
vuitena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
A aquest conveni li és d’aplicació el capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el capítol VI de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i
regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
I en prova de conformitat, s’estén i se signa el present conveni,
Pel Departament d’Educació

Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

La secretària general,

L’alcaldessa-presidenta,”

F_GRPFIRMA_TINÈNCIES
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