municipal, d’acord amb que prescriu l’article 21.1.k), en relació amb l’article 22.2.c) i j) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a la representació lletrada municipal designada, als
efectes procedents.
Tercer.- TRASLLADAR l’anterior acord a la Secció Segona de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs contenciós administratiu
número 71/2021, als efectes escaients.
CULTURA, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS, ESPORTS I JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA,
VIA PÚBLICA I PAISATGE URBÀ
Educació, Universitat i Memòria Històrica
18.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament
(actualment d'Educació) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès per a les obres de nova construcció de l'escola La Mirada i addenda al mateix.
(Exp. 35233/2021)

Els dies 24 i 25 d’octubre de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació)
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per establir les condicions entre ambdues
administracions per a les obres de nova construcció de l’escola pública La Mirada d’aquest
municipi.
L’esmentat conveni tenia per objecte, d’acord amb la clàusula primera: establir les condicions
de col·laboració entre ambdues administracions per a la redacció del projecte, l’execució i
direcció de les obres de nova construcció de l’Escola La Mirada, amb les especificacions que
resulten d’aquestes clàusules.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès assumia el compromís de licitar la contractació del
servei per a la redacció del projecte d’obra i la posterior aprovació del mateix. També de la
contractació, execució, recepció i la liquidació de les obres que havien d’estar finalitzades a
l’inici del curs escolar 2019-2020.
Pel que fa al finançament, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aportava la quantitat
d’1.301.943 €.
Segons la clàusula setena, la propietat de l’immoble seria per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès que cediria el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es comprometia, en la clàusula tercera, a declarar
d’especial interès o utilitat municipal la construcció i establir la bonificació del 95% de la quota
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en base a 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, així com de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres, tot
això en el cas de subjecció. Així mateix, l’Ajuntament establirà la gratuïtat per als tributs locals
que puguin gravar l’activitat educativa en els termes que estableix la Llei d’hisendes locals.
No consta a l’expedient administratiu l’aprovació de l’esmentat conveni per cap òrgan municipal.

43/55

L’acta del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió de data 18.12.2017, inclou al
punt setè la dació de compte de la signatura del conveni, però no la seva aprovació. En
conseqüència, s’escau, sotmetre el conveni signat els dies 24 i 25 d’octubre de 2017 a la seva
aprovació per l’òrgan competent.
Des de l’àmbit d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’ha incoat expedient
administratiu núm. 30423/2020 per a l’aprovació de l’addenda a l’esmentat conveni motivada
per la necessitat de modificar el pressupost necessari per a l’execució de l’obra, els terminis de
pagament, la distribució pressupostària i el termini previst per a l’acabament de l’obra.
S’ha formulat una proposta d’addenda que s’ha traslladat al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per tal de recavar el seu vistiplau. Mitjançant escrit de data
28.5.2021, registrat amb el núm. ME/023731/2021, el Departament d’Educació ha donat la seva
conformitat al contingut de la mateixa. Mitjançant e-mail de data 3.8.2021, de la cap del Servei
de Gestió d’Inversions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’ha donat
la conformitat a la modificació de la proposta d’addenda pel que fa al cost total de l’actuació un
cop redactat el projecte executiu i conegut el pressupost d’execució per contracte de l’obra.
Consta a l’expedient administratiu, entre altres, la documentació següent:
a) Informe del director d’àmbit de Cultura, Educació, Esports i Joventut de data 24.5.2021
on conclou: “Atenent a la necessitat i urgència de disposar d’un nou equipament
educatiu de nova construcció amb caràcter definitiu per atendre el correcte
desenvolupament de les activitats i aprenentatges que li són propis a la 12a escola de
la ciutat de Sant Cugat amb les condicions i els criteris adequats es considera
convenient instar a l’òrgan competent a aprovar la primera addenda al conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) i l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, per a les obres de nova construcció de l’escola La Mirada.”
b) Informe signat el dia 22 de juny de 2021 per l’arquitecte del Servei d’Obres i Projectes;
la cap de Secció d’Obres i Projectes i el vistiplau del director de l’àmbit de gestió
d’Urbanisme i Projectes envers el cost de l’actuació i el termini d’execució.
c) Informe signat els dies 5 i 6 de juliol de 2021 per la secretària i l’interventor,
respectivament.
La proposta d’addenda que es pretén aprovar, preveu la modificació del conveni signat el dia
25.10.2017 en el sentit següent:
a) Modificar el paràgraf cinquè de la clàusula tercera fixant un nou termini per a la finalització de
les obres, quedant redactat en els termes següents:
“L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a què les obres estiguin finalitzades a
l’inici del curs escolar 2023-2024.”
b) Modificar la clàusula vuitena, que fa referència al finançament, quedant redactada en els
termes següents:
“VUITENA.- FINANÇAMENT
1.- L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució, direcció de l’obra i
altres despeses vinculades) es valora en 9.276.495,12 €, IVA inclòs, dels quals el Departament
d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) aportarà la quantitat màxima de
5.207.772,00 euros, IVA inclòs i l’Ajuntament de Sant Cugat aportarà la resta. La baixa de
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licitació correspondrà exclusivament a l’Ajuntament de Sant Cugat, amb l’objectiu de fer front a
l’increment del cost inicial del projecte.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es farà càrrec del major cost que pogués
derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Ensenyament (actualment
Departament d’Educació), en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la
disponibilitat pressupostària del Departament d’Educació, s’han d’instrumentar mitjançant la
subscripció de les addendes corresponents.
Als efectes esmentats, el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019 ha estat
incrementat mitjançant incorporació de romanents de crèdit procedents d’exercicis anteriors en
la quantitat de 4.000.000,00 euros en les aplicacions pressupostàries 30127 32100 6090000 i
30128 32100 6090000 (per imports de 500.000 euros i 3.500.000 euros respectivament) per a
la construcció de l’escola La Mirada i la redacció del projecte i direcció de l’obra.
Una vegada efectuades les adjudicacions per a la redacció de l’estudi geotècnic i la redacció
del projecte i direcció de les obres, el saldo disponible del pressupost de l’exercici 2019 era de
3.532.064,75 euros, IVA inclòs, per la qual cosa en els pressupostos dels exercicis 2022 i 2023
caldrà incorporar dotacions pressupostàries per un import total de 5.382.395,58 euros, IVA
inclòs, d’acord amb el cronograma previst per a l’execució d’aquesta obra i en els termes
previstos en l’article 174.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les esmentades dotacions de crèdit pressupostàries es causalitzen en concepte d´avançament
per part municipal del cost del projecte tècnic, contractació, direcció i execució de les obres,
que serà rescabalat a aquest ajuntament en els termes i condicions establerts en el present
conveni”.
2.- El Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) començarà a tramitar
els pagaments corresponents a l’obra a partir de l’any 2021, sempre que l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès hagi presentat les certificacions d’obra corresponents. La distribució
pressupostària quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada
exercici, i a l’autorització per Acord de Govern de 20 d’abril de 2021, d’acord amb els següents
imports i anualitats:

Anualitat 2021
Anualitat 2022
Anualitat 2023

200.000,00 €
3.000.000,00 €
2.007.772,00 €

TOTAL

5.207.772,00 €

A càrrec de la posició pressupostària
D/760000100/4210/0000 del centre
gestor
EN0119, o equivalent”

c) Modificar la clàusula dotzena, que fa referencia a la vigència, quedant redactada en els
termes següents:
“La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins a 31 de desembre
de 2023”.
La normativa que regula els convenis entre administracions públiques està comprès als articles
47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), els articles
108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques 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 (ROAS).
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La competència per a la vàlida adopció d’aquest acord és del Ple, amb el quòrum de majoria
simple, d’acord amb l’article 174. 2 e) i 5 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 (TRLRHL) donat que la
durada del conveni (pròrrogues incloses) supera els quatre anys.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de cultura, educació, esports, joventut i via
pública,
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) i l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès per establir les condicions entre ambdues administracions per a les obres de
nova construcció de l’escola pública La Mirada d’aquest municipi, signat el 24 i 25 d’octubre de
2017. (Annex núm. 1)
Segon.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per establir les
condicions entre ambdues administracions per a les obres de nova construcció de l’escola
pública La Mirada d’aquest municipi, signat el 24 i 25 d’octubre de 2017 en els termes que
consta a l’annex núm. 2 d’aquest acord.
Tercer.- ADOPTAR el compromís de dotar els pressupostos successius amb crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de l’aprovació del conveni i de l’addenda
del mateix d’acord i aprovar l’alteració dels límits percentuals anuals de la despesa establerts
en l’article 174 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.
Quart.- SOTMETRE si és el cas al Ple, simultàniament a l’aprovació de l’expedient de
contractació per a l’execució de l’obra, l’alteració dels límits percentuals anuals establerts
legalment per l’execució de les despeses de caràcter pluriennal d’acord amb l’establert en
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- FACULTAR a l’alcaldessa per a la formalització de l’addenda al conveni i de quants
documents s’escaiguin per a la seva eficàcia.
Sisè.- 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 i bon govern.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
ANNEX NÚM. 1
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS, PER A LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
LA MIRADA D’AQUESTA LOCALITAT
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ENTRE PARTS
D’una part, l'Honorable Sra. Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament, en virtut del
seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 105/2017, de 14 de juliol (DOGC
núm. 7412 A, de 14.7.2017), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració
de la Generalitat de Catalunya
De l’altra part, la Il·lustríssima Sra. Mercè Conesa i Pagès, alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF P08020400, actuant en la seva
representació 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 (TRLMC), aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, trobant-se facultada per a signar el present conveni segons
les atribucions pròpies conferides per l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en tractar-se de desenvolupament i execució de
despesa pluriennal prevista pressupostàriament amb la corresponent dotació de crèdit.
Ambdues parts es reconeixen la competència respectiva per a formalitzar el present
conveni de conformitat amb allò que disposa l’article 191.1) del TRLMC, en base als
antecedents i pactes que es relacionen a continuació i:
EXPOSEN
1. Que els alumnes de l’Escola La Mirada, de Sant Cugat del Vallès (codi de centre
08075268) estan ubicats en mòduls prefabricats des del curs escolar 2016-2017
2. Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està disposat a col·laborar aportant
diners, licitant i contractant la redacció del projecte, l’execució i la direcció de les
obres de la nova construcció de l’Escola La Mirada, de 3 línies, i així evitar la
instal·lació de més mòduls prefabricats
3. Que 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
4. 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
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar
aquest conveni de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
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 nova
construcció de l’Escola La Mirada, amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules.
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SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE
a) Correspon a l’Ajuntament la licitació i la contractació de la redacció i de la
corresponent aprovació del projecte objecte d’aquest conveni, ajustant-se en tot
moment al Reial decret llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic. El projecte arquitectònic es
realitzarà d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre i les
diferents metodologies d’aprenentatge centrades en l’alumne.
b) Correspon a la Secció de Supervisió de Projectes del Departament d’Ensenyament
emetre l’informe tècnic de l’avantprojecte i del projecte, d’acord amb les
condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic, per les
construccions escolars, i les que al projecte correspongui amb caràcter particular,
especialment pel que fa al programa de necessitats.
Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball.
TERCERA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, la recepció i la liquidació de les obres, es durà a terme per l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès ajustant-se en tot moment al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Ensenyament l’adjudicació de les obres i les
dates del seu inici i acabament.
Així mateix, l’Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que
comportin un endarreriment en el termini previst en aquest conveni.
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà l’assistència
d’un representant del Departament d’Ensenyament, fent arribar a la Direcció General de
Centres Públics un exemplar original de l’Acta corresponent.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a què les obres estiguin finalitzades
a l’inici del curs escolar 2019-2020.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès declararà d’especial interès o utilitat municipal
aquesta construcció i establirà la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, en base a 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, així com de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres, tot això en
el cas de subjecció. Així mateix, l’Ajuntament establirà la gratuïtat per als tributs de
caràcter local que puguin gravar l’activitat educativa en els termes que estableix la Llei
d’hisendes locals.
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’ambdós organismes.
Les dimensions del cartell han de ser de 300 cm x 315 cm.
CINQUENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els
que hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa
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vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat, de conformitat amb la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció
SISENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya comprovar el
compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al
projecte que hagi informat tècnicament, 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 el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a
facilitar-li la seva funció.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès facilitarà tota la informació que li sigui requerida per
la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.
SETENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
La propietat de l’immoble serà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que cedirà el seu
ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent.
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament lliurarà al Departament d’Ensenyament una
certificació final d’obra i una certificació de l’arquitecte municipal conforme les obres
executades coincideixen amb el projecte aprovat per la Direcció General de Centres
Públics.
VUITENA.- FINANÇAMENT
1. L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució i direcció de
l’obra) es valora en 6.509.715,00 euros, IVA inclòs, dels quals el Departament
d’Ensenyament aportarà un màxim de 5.207.772,00 euros, IVA inclòs i l’Ajuntament de
Sant Cugat aportarà 1.301.943,00 euros. La baixa de licitació es distribuirà
proporcionalment entre ambdues administracions, així com la certificació final, tenint en
compte sempre l’aportació màxima de 5.207.772 euros, IVA inclòs
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es farà càrrec del major cost que
pogués derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb
excepció d’aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel Departament
d’Ensenyament; en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la
disponibilitat pressupostària del Departament d’Ensenyament, s’han d’instrumentar
mitjançant la subscripció de les addendes corresponents.
Als efectes esmentats, en el vigent Pressupost municipal General per a l’exercici del
2017 hi ha incorporat un crèdit de 500.000 € amb càrrec a la partida
30100.32100.6090000.22408 per a fer front a les despeses de redacció del projecte
bàsic i d’execució.
En el Pressupost General per a l’any 2018, aprovat inicialment pel Ple municipal en
sessió de 16 d’octubre de 2017, es troba incorporada dotació de crèdit per import de
3.500.000 € amb la previsió d’incorporar amb anàloga finalitat dotació de crèdit per
import de 2.000.000,- € en el Pressupost per a l’exercici de 2019, amb el caràcter de
despeses plurianuals en els termes previstos a l’article 174.4) del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el vigent Text refós de la Llei d’hisendes locals.
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Les esmentades dotacions de crèdit pressupostari es causalitzen en concepte
d´avançament per part municipal del cost del projecte tècnic, contractació, direcció i
execució de les obres, que serà rescabalat a aquest ajuntament en els termes i
condicions establerts en el present conveni.
2. El Departament d’Ensenyament començarà a tramitar els pagaments a partir de l’any
2020, sempre què l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hagi justificat documentalment
l’acabament de les obres, comunicat l’import d’adjudicació i presentat les certificacions
d’obra corresponents. La distribució pressupostària, condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient per a cada exercici, s’ha autoritzat per Acord de Govern
aprovat en la sessió de 5 de setembre de 2017, de la manera següent:

Anualitat 2020
Anualitat 2021
Anualitat 2022
TOTAL

200.000,00 €
càrrec
de
la
posició
3.000.000,00 € A
2.007.772,00 € pressupostària
D/760000100/4210/0000
del
gestor
EN0119,
o
5.207.772,00 € centre
equivalent.

NOVENA.- INAUGURACIÓ
La inauguració la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels
seus representats.
DESENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI.
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades
les obres correspondrà a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
ONZENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es crearà una comissió mixta, que, es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, amb
representants d’ambdues parts, amb les funcions de vigilància, control i seguiment de les
actuacions objecte d’aquest conveni. Així mateix, aquesta Comissió resoldrà els problemes
d’interpretació i els possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
DOTZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni és de quatre anys a comptar des de la data de la seva
signatura; així mateix, en qualsevol moment, abans de la finalització del termini indicat s’ha
d’acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
TRETZENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució:
a. El transcurs del termini de la vigència del conveni sense que s’hagi acordat la
pròrroga.
b. L’acord unànime de les parts signants.
c. L’incompliment de les obligacions i dels compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
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En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la Comissió de
seguiment establerta a la clàusula onzena. Si un cop transcorregut el termini indicat en
el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a l’altra
part la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
d. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors regulada en la legislació vigent.
CATORZENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Aquest conveni té naturalesa administrativa, les qüestions litigioses que no puguin ser
resoltes de mutu acord en el sí de la Comissió de seguiment, establerta a la clàusula
onzena seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, s’estén i se signa el present conveni en document públic
administratiu electrònic.
Pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
L’alcaldessa - presidenta

ANNEX NÚM. 2
PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
(ACTUALMENT DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ) I L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS, PER A LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA LA MIRADA
D’AQUESTA LOCALITAT .

REUNITS
D’una part, l'Honorable Sr. Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació, en virtut del seu
càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 22/2021, de 26 de maig (DOGC núm. 8418A,
de 26 de maig de 2021), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat
de Catalunya.
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 Mas, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament,
nomenada pel Ple municipal de 15 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
1. Que en data 25 d’octubre de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament
(actualment Departament d’Educació), i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per establir
les condicions entre ambdues administracions per a les obres de nova construcció de
l’Escola La Mirada d’aquest municipi.
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2. Que el projecte executiu ja està redactat, per tant, es coneix el pressupost d’execució
per contracte de l’obra que és de 8.423.754,07 € IVA inclòs, que afegint l’import dels
honoraris de la redacció del projecte i de la direcció de l’obra, resulta una xifra de
8.947.003,66 € IVA inclòs, i sumant altres despeses vinculades es valora en un cost total
de l’actuació de 9.276.495,12 € IVA inclòs. La xifra de 8.947.003,66 € IVA inclòs,
corresponent a la redacció del projecte, execució i direcció de l’obra, respecte els
6.509.715,00 €, IVA inclòs, inicialment acordats, resulta un increment de l’actuació
objecte del conveni de 2.437.288,66 € IVA inclòs. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant
Cugat ha proposat que l’aportació del Departament d’Educació no es vegi disminuïda
proporcionalment a la possible baixa de licitació que es pugui obtenir.
3. Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va comunicar al Departament d’Educació
que les esmentades obres no podrien estar finalitzades per al curs 2019-2020.
En conseqüència, acorden formalitzar la present addenda al Conveni de 25 d’octubre de 2017,
de conformitat amb les següents:
C L À U S U L E S:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és modificar el conveni de 25 d’octubre de 2017 entre
el Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) i l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, per a la nova construcció de l’Escola La Mirada d’aquesta localitat, en relació
amb la data de finalització de l’obra i amb l’actualització del finançament establert com a
conseqüència de l’endarreriment de les obres respecte la data inicialment prevista.
SEGONA.- Es modifica el cinquè paràgraf de la Clàusula Tercera que queda redactat de la
manera següent:
“L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a què les obres estiguin finalitzades a
l’inici del curs escolar 2023-2024.”
TERCERA.- Es modifica la Clàusula vuitena que queda redactada de la manera següent:
“VUITENA.- FINANÇAMENT
1.- L’import màxim previst d’aquesta obra (redacció del projecte, execució, direcció de l’obra i
altres despeses vinculades) es valora en 9.276.495,12 €, IVA inclòs, dels quals el Departament
d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) aportarà la quantitat màxima de
5.207.772,00 euros, IVA inclòs i l’Ajuntament de Sant Cugat aportarà la resta. La baixa de
licitació correspondrà exclusivament a l’Ajuntament de Sant Cugat, amb l’objectiu de fer front a
l’increment del cost inicial del projecte.
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es farà càrrec del major cost que pogués
derivar-se per deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Ensenyament (actualment
Departament d’Educació), en aquest darrer cas, aquestes modificacions, condicionades a la
disponibilitat pressupostària del Departament d’Educació, s’han d’instrumentar mitjançant la
subscripció de les addendes corresponents.
Als efectes esmentats, el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019 va ser
incrementat mitjançant incorporació de romanents de crèdit procedents d’exercicis anteriors en
la quantitat de 4.000.000,00 euros en les aplicacions pressupostàries 30127 32100 6090000 i
30128 32100 6090000 (per imports de 500.000 euros i 3.500.000 euros respectivament) per a
la construcció de l’escola La Mirada i la redacció del projecte i direcció de l’obra.
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Una vegada efectuades les adjudicacions per a la redacció de l’estudi geotècnic i la redacció
del projecte i direcció de les obres, el saldo disponible del pressupost de l’exercici 2019 era de
3.532.064,75 euros, IVA inclòs, per la qual cosa en els pressupost dels exercicis 2022 i 2023
caldrà incorporar dotacions pressupostàries per un import total de 5.382.395,58 euros, IVA
inclòs, d’acord amb el cronograma previst per a l’execució d’aquesta obra i en els termes
previstos en l’article 174.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les esmentades dotacions de crèdit pressupostari es causalitzen en concepte d’avançament
per part municipal del cost del projecte tècnic, contractació, direcció i execució de les obres,
que serà rescabalat a aquest ajuntament en els termes i condicions establerts en el present
conveni”.
2.- El Departament d’Ensenyament (actualment Departament d’Educació) començarà a tramitar
els pagaments corresponents a l’obra a partir de l’any 2021, sempre què l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès hagi presentat les certificacions d’obra corresponents. La distribució
pressupostària quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada
exercici, i a l’autorització per Acord de Govern de 20 d’abril de 2021, d’acord amb els següents
imports i anualitats:

Anualitat 2021
Anualitat 2022
Anualitat 2023

200.000,00 €
3.000.000,00 €
2.007.772,00 €

TOTAL

5.207.772,00 €

A càrrec de la posició pressupostària
D/760000100/4210/0000 del centre
gestor
EN0119, o equivalent”

QUARTA.- Modificar la Clàusula dotzena de l’esmentat conveni que queda redactada de la
manera següent:
“La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins a 31 de desembre
de 2023”.
I en prova de conformitat, s’estén i se signa la present addenda.
Pel Departament d’Educació
El conseller,

Per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
L’alcaldessa-presidenta,

BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Participació i Barris
19.- Adhesió a la declaració sobre interdependència entre salut i natura a Catalunya.
(Exp. 26107/2021)

Antecedents
El cicle de debats “Salut i Natura”, que s’organitzà a Barcelona entre octubre 2018 i gener
2019, va elaborar una estratègia comuna entre administració, entitats, sector privat i recerca,
per afavorir la interrelació entre la salut integral de la societat i la de la natura a Catalunya. Fruït
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