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APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS PER A L'ANY 2020.
Des de l'any 2004, i amb una periodicitat anual, l'Ajuntament de Montmeló signa un
conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, en matèria de serveis educatius.
Aquest conveni permet cedir al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
l'espai del Centre de Formació i Recursos G2M per establir l'Equip d'Assessorament i
Orientació Psicopedagògic i el Centre de Recursos Pedagògics, per donar suport als
centres educatius de tot el Vallès Oriental II.
Per altra banda, el Departament d'Ensenyament aporta a l'Ajuntament de Montmeló la
quantitat de 26.100,00 €, per a col·laborar en les despeses de funcionament dels
serveis educatius esmentats a la clàusula segona del conveni de col·laboració.
Atès que ambdues parts estan d'acord amb les condicions d'ús i cessió.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 198, de data 31 de març de 2020 (BOPB de data 8 d'abril de 2020).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor d'educació, la Junta de Govern
Local, adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis educatius per a l'any 2020, que
transcrit literalment diu:
"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS

Reunits,
D’una banda,
La senyora Maria del Mar Camacho Martí, directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del
Departament d’Educació, nomenada pel Decret 276/2018, de 20 de desembre (DOGC núm.
7774 de 24.12.18), 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 28.07.18).

I de l’altra,
El senyor Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde de l’ajuntament de Montmeló, nomenat pel Ple
Municipal de data 30 de juny 2018, amb NIF P0813400I, fent ús de les facultats que li són
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reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
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En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per
formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
Que el Departament d’Educació des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a
l’activitat docent del professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s’han
constituït com a nuclis de dinamització pedagògica, de suport i d’orientació
psicopedagògica, de recerca de noves metodologies, d’apropament de l’escola a l’entorn i de
respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora de la tasca professional
dels docents.
Que els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit
territorial definit, i posen a l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i
materials didàctics, i els ofereixen assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de trobada,
d’intercanvi d’experiències i de recerca permanent. Alguns d’aquests serveis educatius tenen per
objectiu donar suport a aspectes concrets dels currículums de l’alumnat amb necessitats educatives
especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques
didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del
Departament d’Ensenyament, modificat pel Decret
180/2005, de 30 d’agost - DOGC núm. 4460, d’1.9.2005)
Que el Departament d'Educació té establert els Serveis Educatius del Vallès Oriental II al municipi de
Montmeló, ubicats al Carrer Nou, 34, 1r, donant suport als centres educatius, professors i alumnes
del Vallès Oriental II. Aquests serveis educatius estan integrats per el Centre de Recursos
Pedagògics (CRP), l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i l’assessorament en Llengua
i cohesió social (LIC).
Que ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el
funcionament dels serveis educatius abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el present
conveni amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i
l’Ajuntament de Montmeló per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Vallès
Oriental II durant l’any 2020.
SEGONA.- Les despeses de funcionament objecte d’aquest conveni són les següents:
subministrament de llum, aigua, calefacció, neteja, consergeria i permetre l’ocupació i fer el
manteniment dels espais Serveis Educatius. Per col·laborar en aquestes despeses el
Departament d’Educació aportarà 26.100,00 €i l’Ajuntament de Montmeló es farà càrrec de l’import
restant.
TERCERA.- El Departament d’Educació es compromet a fer-se càrrec de les despeses de personal,
equipament i material fungible dels Serveis Educatius del Vallès Oriental II. Aquestes dotacions
romanen propietat del Departament d’Educació.
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QUARTA.- El Departament d’Educació aportarà a l’Ajuntament de Montmeló la quantitat de
26.100,00 € esmentada a la clàusula segona, per a col·laborar en les despeses de
funcionament dels serveis educatius.
El lliurament d’aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària
D/226000800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
de l’any 2017, prorrogat per al 2020.
Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar el certificat, abans del 15 de
novembre de 2020, on es faci constar l’import corresponent a les despeses previstes
agrupades per conceptes, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat pagades i quines
no han estat pagades. En aquesta relació, també caldrà fer constar les aplicacions
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de pagament,
o el motiu, si escau, pel qual no s’ha pogut fer el pagament.
CINQUENA.- Es crearà una comissió mixta, 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 problemes d’interpretació
del conveni i 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.
SISENA.- Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2020 i es podrà
prorrogar per anys naturals, fins a un màxim de quatre anys addicionals, sempre que ho manifestin
de manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos mesos abans de la
finalització de la seva vigència.
SETENA.- Extinció i resolució del conveni
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o
perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
2. Són causes de resolució d’aquest conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. b) L’acord
unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.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 al responsable de la
Comissió de Seguiment prevista a la clàusula cinquena. 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.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, la modificació, la
resolució, els efectes i els possibles casos d’incompliment d’aquest acord, es resoldran de mutu
acord entre les parts en el sí de la comissió de seguiment que es constitueix a la clàusula
cinquena. En el cas que no es puguin resoldre de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, del
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En prova de conformitat signen les parts,
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Segon.- Facultar a l'Il·lm. senyor alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per fer efectiu l'acord anterior.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA.Regidoria Educació
Signat: LLUÍS ESTEBAN GARCÍA
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
JUNTA DE GOVERN LOCAL
26 de maig de 2020
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

