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Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Oliana i 

l’Ajuntament de Ponts per a la prestació del servei de l’Escola de 

Música 

 

REUNIDES 

 

D’una part, la Sra. M. Carme Lostao Otero, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament 

d’Oliana, actuant en nom i representació de l’esmentat ens local, fent ús de les facultats 

reconegudes per l’article 53 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.  

 

De l’altra, la Sra. Solés Carabassa Closa, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de 

Ponts, actuant en nom i representació de l’ens locals, fent ús de les facultats 

reconegudes per l’article 53 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.  

 

Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària i la competència per a 

subscriure el present conveni 

 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l’Ajuntament de Ponts és titular de l’Escola Municipal de Música de Ponts amb 

codi 25006902, d’acord amb la Resolució del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, de 22 de març de 1994. Mitjançant conveni de data 20 de 

maig de 1995 entre el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Ponts es va crear l’Escola Municipal de Música de Ponts per a la 

implantació d’ensenyaments no reglats de música.  

 

II. Que en data 28 de juny de 2010 el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Oliana van subscriure un conveni per a la creació d’una aula 

de música municipal, mitjançant el qual es crea l’Aula de Música Municipal d’Oliana (codi 

25009873), de la qual n’és titular l’Ajuntament d’Oliana, depenent de l’Escola de Música 

Municipal de Ponts. Aquesta escola té una capacitat màxima simultània de 92 alumnes, 

i ha d’impartir, entre d’altres programes possibles, un de general que inclogui, com a 

mínim, llenguatge musical, instrument, pràctica vocal i instrument de grup. 

 

III. Que l’Ajuntament d’Oliana per decret d’alcaldia 107/2012-quater de data 14 d’agost 

de 2012, ratificat pel ple de 29 d’octubre de 2012 i declarat en sessió plenària de 2 de 

maig de 2013 va declarar servei essencial i prioritari de l’Ajuntament d’Oliana el servei 

de l’Escola de Música.  
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IV. Que en data 28 de febrer de 2017, la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de 

la Generalitat de Catalunya, va emetre informe de sostenibilitat financera a l’Ajuntament 

de Ponts, d’acord amb el que està previst a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, necessari perquè la 

corporació pugui exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per 

delegació, i en aquest cas en concret per prestar el Servei d’Escola de Música. 

 

V. Que les entitats que subscriuen el present document comparteixen els objectius que 

impliquen la prestació del servei d’Escola de Música, posant en valor que l’ensenyament 

musical potencia la formació global de l’alumnat fomentant la seva capacitat de 

raonament i desenvolupament autònom, alhora que dona resposta a una demanda 

social d’aquestes activitats i possibilitat la conciliació de la vida professional i familiar.  

 

VI. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

regula la figura jurídica de l’encàrrec de gestió, establint com a requisit sine qua non la 

concurrència de raons d’eficàcia o absència de mitjans tècnics idonis per al seu 

desenvolupament. Tanmateix, en l’àmbit autonòmic es troba recollida la seva regulació 

a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya, establint-se que l’encàrrec de gestió ha de ser 

formalitzat mitjançant conveni de col·laboració, que inclourà l’abast i el contingut de 

l’activitat encarregada, el raons que justifiquen l’encàrrec, la fórmula de finançament de 

l’activitat encarregada amb indicació dels crèdits pressupostaris corresponents que es 

transfereixen, les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l’encàrrec 

i el termini de vigència del conveni.   

 

VII. Que des de la seva creació, les escoles de música d’un i altre ens local han estat 

deficitàries, motiu pel qual es considera convenient plantejar sistemes de col·laboració 

que permetin la continuïtat del servei mantenint la varietat en l’oferta i la qualitat del 

servei prestat fins ara. En aquest sentit, l’encàrrec de gestió entre ambdues 

administracions per a compartir els serveis prestats pel personal docent de cada centre 

en les aules de música d’ambdós municipis, suposa una fórmula de gestió que 

incrementa l’eficàcia de la prestació del servei i alhora minora costos i redueix el dèficit 

econòmic del servei en tots dos ajuntaments. 

 

 

ACORDEN 

 

PRIMER. És objecte del present conveni  regular l’encàrrec de gestió dels Ajuntaments 

de Ponts i Oliana per a la prestació del serveis de l’Escola de Música, de conformitat 

amb les clàusules que en ell s’hi estableixen.  
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Els serveis que són objecte d’encàrrec són la docència a l’alumnat de les escoles de 

música dels dos municipis, tant les hores lectives de docència com les dedicades a la 

preparació de classes i activitats, així com la resta de tasques relacionades amb 

l’activitat.  

 

L’Ajuntament d’Oliana actualment disposa a la seva plantilla de dues professores de 

música en les especialitats de llenguatge musical, violí i piano. 

 

L’Ajuntament de Ponts compta amb una plantilla a la seva escola de música de set 

professors en les especialitats de llenguatge musical, cant, cant coral, orquestra, conjunt 

instrumental corda i vent, violí, viola, violoncel, piano, clarinet, flauta i harmonia, un dels 

quals assumeix les tasques de direcció.  

 

Les funcions que cada professor/a realitzi a l’ajuntament amb el qual no manté una 

relació laboral, seran exactament les mateixes que pugui tenir encomanades al seu 

ajuntament, d’acord amb les directrius que en aquest sentit s’imparteixin per part de la 

direcció.  

 

SEGON. Les despeses de personal dels professors/res afectats pel present acord, seran 

assumides per cada ajuntament en funció del percentatge de jornada que cada un/a 

dediqui a les tasques exercides a cada municipi, d’acord amb el següent detall: 

 

                   

 

PROFESSORS/RES AJUNTAMENT DE PONTS 

 

      

NOM I 

COGNOMS 
DEDICACIÓ 

JORNADA 

IMPUTADA 

AJ. PONTS 

JORNADA 

IMPUTADA 

AJ. OLIANA 

COST 

SALARIAL 

ANUAL 

COST 

ANUAL AJ. 

DE PONTS 

COST 

ANUAL AJ. 

OLIANA 

 L.P.G 100% 80% 20% 38.063,33 € 30.450,66 € 7.612,67 € 

P.R.R 86,27% 88,41% 11,59% 29.763,96 € 26.314,31 € 3.449,64 € 

FJ S G 78,80% 81,22% 18,78% 30.439,80 € 24.723,21 € 5.716,59 € 

D S B 36,24% 47,79% 52,21% 10.073,69 € 4.814,21 € 5.259,47 € 

A.G.S  76,24% 55,84% 44,16% 26.259,84 € 14.663,50 € 11.596,35 € 

M.T.C  57,49% 43,18% 56,82% 18.187,21 € 7.853,23 € 10.333,97 € 

N.B.E 32,51% 84,58% 15,42% 10.056,44 € 8.505,49 € 1.550,95 € 

TOTAL 162.844,28 € 117.324,38 € 45.519,90 € 
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                    PROFESSORS/RES AJUNTAMENT D’OLIANA 

      

NOM I 

COGNOMS DEDICACIÓ 

JORNADA 

IMPUTADA 

AJ. PONTS 

JORNADA 

IMPUTADA 

AJ. OLIANA 

COST 

SALARIAL 

ANUAL 

COST 

ANUAL AJ. 

DE PONTS 

COST 

ANUAL AJ. 

OLIANA 

N.C.C 96,25% 23,75% 76,25% 35.476,62 € 8.425,69 27.050,92 € 

A.F.D 57,50% 15% 85% 15.314,71 € 2.297,20 € 13.017,50 € 

TOTAL 50.791,33 € 10.722,89 € 40.068,42 € 

       
 

Els Ajuntaments d’Oliana i de Ponts, emetran trimestralment una liquidació corresponent 

a les despeses generades durant el trimestre de les jornades dels/de les professors/es, 

que contindrà el detall dels conceptes a liquidar. Els imports es liquidaran pel resultat de 

dividir el cost anual imputat a cada ajuntament pels mesos de durada del present 

conveni (12). En el cas que durant la vigència del present conveni es generin despeses 

salarials per algun/a dels/de les professors/es adscrits a aquets conveni (tals com 

reconeixement de triennis, situacions de baixa per incapacitat temporal, contractació de 

nou personal per a la cobertura d’absències, etc.), aquestes s’inclouran a les 

liquidacions que generarà cada ajuntament, de manera que s’incrementarà el cost anual 

previst en les proporcions que s’estableixen al quadre de més amunt.  

 

Els temps de desplaçament que es duguin a terme entre els municipis amb motiu de la 

prestació del servei, seran considerats a tots els efectes com a temps de treball efectiu. 

Pel que fa a les despeses de desplaçament generades per aquests trajectes, cada 

ajuntament les abonarà al seu personal i s’inclourà el detall a les liquidacions trimestrals 

per tal que l’ajuntament de destí n’assumeixi el cost. El nombre de quilòmetres establerts 

per la distància entre Oliana i Ponts és de 50 (anada i tornada). 

 

Els imports que corresponguin, s’abonaran en el termini màxim d’un mes des de 

l’entrada del document de liquidació als serveis d’intervenció de l’ajuntament.  

 

TERCER. Per al seguiment i interpretació del conveni es crearà una Comissió de 

seguiment formada per un càrrec electe i un personal tècnic de cada ajuntament, així 

com de la persona que exerceixi les tasques de direcció. Aquesta comissió es reunirà 

un mínim de dues vegades durant la vigència del conveni sens perjudici que per motius 

justificats requereixin un nombre més elevat de sessions.  

 

QUART. La pròrroga d’aquest conveni s’estableix des del dia 1 de setembre de 2021 

fins al 31 d’agost de 2022 sens perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se de 

forma expressa per ambdues parts.  

 

CINQUÈ. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents: 
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- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 

present conveni.  

- L’acord mutu de les parts, acordat per escrit.  

- La impossibilitat sobrevinguda legal o materials de complir els acords.  

- La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de mínim dos mesos.  

 

SISÈ. Ambdós ajuntaments faran un ús adequat de les dades de professors i alumnes 

de l’altre ajuntament en atenció la llei de protecció de dades i que s’autoritza la cessió i 

tractament dels mateixos per finalitats acadèmiques.  

 

SETÈ. Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar 

sobre la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant 

això, en cas de persistència en el desacord correspon a la jurisdicció contenciosa 

administrativa resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva 

interpretació i compliment. 

 

 

 

L’alcaldessa d’Oliana      L’alcaldessa de Ponts 

M. Carme Lostao Otero     Solés Carabassa Closa 


		2021-11-09T11:26:27+0100
	Maria Carmen Lostao Otero - DNI 41084346K (TCAT)


		2021-12-07T12:04:29+0100
	SOLÉS CARABASA CLOSA - DNI 52309860V (SIG)




