CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA LA SALLE I L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI,EMMARCAT EN EL PLA
EDUCATIU D’ENTORN 2019-2023
REUNITS

PER LA SALLE SANT CELONI
La senyora M.Àngels Laparte Alonso, directora de l’escola La Salle Sant Celoni, i actuant en l’exercici
de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de
competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de
28.7.2011) en diversos òrgans del Departament.

PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
La Sra. Anaïs Medina Terradas, regidora d’Educació d’aquest Ajuntament, i facultada per a
la signatura del present conveni d’acord amb l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió
de 12 de desembre de 2019.
EXPOSEN
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de Secundària Obligatòria
com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana . El Servei Comunitari esdevé
un model en el que l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dóna sentit a
l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la
seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic.
Que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de
l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei comunitari és de caràcter obligatori.
Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Sant Celoni volen afavorir la generalització
del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria amb la finalitat de
facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions
de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements
i capacitats al servei de la comunitat.
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa que
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.

Que les dues parts estan interessades en col·laborar en aquest projecte, i per tot això, reconeixent-se
mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’escola La Salle i
l’Ajuntament de Sant Celoni per desenvolupar el Projecte de Servei Comunitari, emmarcat en el Pla
Educatiu d’Entorn 2019-2023

Segona. Participants
Els participants en el projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer o quart d’ESO,
degudament autoritzats pels pares i mares o tutors/es legals. L’alumnat podrà col·laborar amb
l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les que consten en aquest
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conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o contraprestació, ni assumirà
responsabilitats pròpies de l’entitat.

Tercera.Compromisos
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a :
-

-

Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració dels projectes: Nous Avis, Bookler, Lèxic i
custòdia del territori
o Nous avis: acompanyament a avis i àvies en temps de lleure
o Bookler: dinamització de la lectura al municipi a partir de la implementació de codis QR
o Lèxic: acompanyament lector a infants a la Biblioteca
o Custòdia del territori: actuacions de millora en espais públics de l’Ajuntament de Sant Celoni
Facilitar la formació inicial de l’alumnat de Secundària Obligatòria, que participi en el projecte, per
al desenvolupament del Servei Comunitari
Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com a
responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil.
Difondre les pràctiques de referència que es realitzin.

El centre La Salle Sant Celoni es compromet a:
-

Dissenyar i planificar els diferents projectes.
Aportar els centres educatius que participin en el projecte.
Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i entitats
implicats d’aquesta proposta educativa.
Fer el seguiment i valoració de l’actuació.
Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat /l’Ajuntament participant per tal
d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats.
Difondre les pràctiques de referència que es realitzin.

Quarta. Col·laboracions
Totes les parts faran constar la col·laboració de La Salle Sant Celoni i l’Ajuntament de Sant Celoni en
les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol
mitjà de divulgació.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 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 per la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Sisena. Finançament
La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per l’escola La Salle Sant Celoni ni per a
l’Ajuntament de Sant Celoni.
Setena. Vigència
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2023.
Podrà prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho acorden de manera
expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final de la seva vigència.
Vuitena. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop a l’any, amb representants d’ambdues
parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte
d’aquest conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió 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.

2

Novena. Protecció del menor
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i
concretament la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència que modifica 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. Concretament, la modificació de
l'article 13 que preveu que serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que
impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per cap
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que haurà de ser acreditat mitjançant l’aportació del
certificat corresponent.
Desena. Resolució del conveni.
Seran causes de resolució del conveni:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
Les generals establertes per la legislació vigent.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels firmants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per
complir en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren incomplits.
Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control de l’execució del conveni i a les altres parts firmants.
Si, una vegada transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l’incompliment, la part
que el va dirigir notificarà a les parts firmants la concurrència de la causa de resolució i es
considerarà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la
indemnització dels perjudicis causats, si així s’ha previst.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en la normativa d’aplicació.
Onzena. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa.
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (art. 57), la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(arts. 47-53), Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 i 311), la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (arts. 108 a 112).
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa.
Llegit aquest document, ambdues parts el troben conforme i el signen per duplicat exemplar en el lloc
i data al començament esmentats, de tot el qual, jo el secretari, en dono fe.
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