CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE
L'INFANT I L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER AL SUPORT DE LA UNITAT
D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
INTERVENEN
D’una part el senyor Alfons Garcia Rodríguez, alcalde de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant, en virtut de les facultats atribuïdes per l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
D’altra banda el senyor Fran Morancho López, alcalde de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en
virtut de les facultats atribuïdes per l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Actuarà com a fedatari públic la Secretària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, Sra. Aranzazu
Solí Pons.
MANIFESTEN
Que el marc normatiu que regula les competències de les administracions locals és la Llei.
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local; la nota
explicativa sobre la Reforma Local publicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de
17 de setembre de 2015, d'acord amb la comunicació efectuada als ajuntaments de 2 de novembre
de 2015, i en relació amb la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local; així com el Decret 4/2014, de 22 de juliol,
pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de
cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la
disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local (DOGC núm. 6671, de 24 de juliol de 2014).
Que el marc normatiu que regula l'organització i funcionament de les unitats d'escolarització
compartida és la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; el Decret 187/2015, de 25
d’agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria; i el Decret 150/2017,
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
Que, en aquest marc normatiu, i segons les condicions del conveni aprovat, l'Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Educació, han acordat que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant presti
els serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida a l'Hospitalet
de l'Infant, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament
i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació,
durant el curs 2020-2021.
Que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant disposa d'un espai i unes instal·lacions,així
com de personal i d'estratègies i de mètodes educatius per atendre als alumnes adolescents amb
absentisme escolar i que presenten dificultats per rebre una escolaritat plenament normalitzada, i es
fa càrrec actualment de les despeses de funcionament i manteniment per dur a terme l'activitat
esmentada a la Unitat d'Escolarització Compartida de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb la finalitat de donar suport al projecte, col·laborarà
amb una aportació econòmica per al curs 2020-2021 de 3.700,00 euros € per tal de garantir la
realització de les activitats programades.
Que ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar, i acorden formalitzar el present
conveni de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per ser beneficiari de l’ajut haurà de
tenir en vigor el Conveni de col·laboració per a la realització d’activitats complementàries i
específiques de l’Educació Secundària Obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en Unitats d’Escolarització
Compartida, per al curs 2020-2021.
SEGONA.- L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l'Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, per donar suport a la
Unitat d'Escolarització Compartida de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, durant el curs 2020-2021.
TERCERA.- Aquest suport es desenvoluparà en els espais i les instal·lacions de què disposa
l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i d'acord amb el projecte educatiu presentat per
aquesta corporació al Departament d'Educació.
QUARTA.- L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es compromet a incloure en el
projecte educatiu que presenti al Departament d'Educació el suport de l'Ajuntament de Mont-roig,
als efectes oportuns.
CINQUENA.- L'Ajuntament de Mont-roig del Camp amb la finalitat de donar suport al projecte,
col·laborarà amb una aportació econòmica per al curs 2020-2021 de 3.700,00 € per tal de garantir
la realització de les activitats programades i l’adquisició de material per donar resposta als projectes
que s’estan desenvolupant a la UEC, atesa la necessitat de cobrir aquesta branca educativa, en
benefici de l’interès públic i, sobre tot, dels alumnes dels Instituts respectius amb necessitat
específiques derivades de la inadaptació al medi escolar i col·laborarà en la recerca de noves
empreses que s’impliquin en el procés formatiu dels alumnes de la UEC.
SISENA.- L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es farà càrrec de la resta de despeses
que comporta la realització d'aquestes activitats, així com del funcionament i manteniment dels
espais i instal·lacions esmentats.
SETENA.- Així mateix es farà càrrec de la programació, direcció i control de les activitats de
l'alumnat, així com de la responsabilitat sobre la seva persona o dels possibles danys o perjudicis
corporals o materials que aquests puguin causar durant el temps que estiguin sota la seva tutela,
per la qual cosa haurà de tenir contreta una pòlissa de responsabilitat civil per a cobrir les
obligacions que per aquesta causa puguin recaure en la corporació.
VUITENA.- L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hopitalet de l’Infant haurà de presentar a la finalització del
curs de la UEC la següent documentació:
-

Memòria de l’actuació.
Memòria econòmica, on es justifiqui les despeses realitzades amb la quantitat aportada per
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, juntament amb les factures acreditatives de la
despesa.

El termini màxim per presentar aquesta documentació serà el 31 d’agost de 2021.

Caldrà justificar el 100% de l’aportació econòmica. En cas que les despeses justificades per
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant siguin inferiors a l’aportació aprovada, aquest
retornarà l’import de l’aportació no gastada.
NOVENA.- El pagament de la quantitat fixada es farà efectiva en un sol pagament.
DESENA. Amb la finalitat de coordinar els esforços i treball de les institucions implicades en el
projecte, es crearà una comissió de seguiment que es reunirá periòdicament, i com a mínim dos
cop a l’any, una a l’inici del curs escolar i l’altra a la finalització del mateix, per tal de valorar el
funcionament de la UEC i del present conveni. Cada organització nomenarà les persones que hi
formaran part a l’inici del curs.
Representants de l’Ajuntament:
El Regidor/a d’educació dels dos ajuntaments.
Un/a Tècnic/a de l’àrea d’Educació dels respectius ajuntaments.
Professorat adcrit a la UEC.
ONZENA .- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una
durada fins la finalització del curs 2020-2021.
Es podrà renovar per acord exprés de les parts per períodes iguals successius. Aquesta estarà
condicionada a la renovació del conveni entre l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la continuïtat de la Unitat
d'Escolarització Compartida per al curs 2021-2022.
DOTZENA- Durant la seva vigència, es podran modificar aspectes relacionats amb el contingut del
present conveni, sempre que les dues parts hi estiguin d'acord, mitjançant addenda al document
principal.
TRETZENA.- Seran causes de resolució del conveni:

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Incompliment manifest de les seves clàusules.
e) Denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.
d) Les generals establertes a la legislació vigent.
I en prova de conformitat les parts subscriuen el present conveni, l’entrada en vigor del qual és fara
efectiva a la data de la segona signatura electrònica al marge.

Sr. Fran Morancho López
Alcalde de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Sra. Aranzazu Solí Pons
Secretària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Sr. Alfons García Rodríguez
Alcalde de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant

