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Interessat de l'expedient

Assumpte
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
EDUCATIVA ENTRE L'AJUNTAMENT DE SALOU I L'EMPRESA
NAVIA, SL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "TAST
D'OFICIS"
PER
ALS
ALUMNES
DE
LA
UNITAT
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (EXPEDIENT NÚMERO
1420/2017)

AJUNTAMENT DE SALOU
Localització de l'activitat

Enric Ollé Bidó, secretari general de l’Ajuntament de Salou, Tarragonès,
CERTIFICO:
QUE EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SALOU, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22
DE FEBRER DE 2017, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
601.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SALOU I L'EMPRESA NAVIA, SL PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROGRAMA "TAST D'OFICIS" PER ALS ALUMNES DE LA UNITAT
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (EXPEDIENT NÚMERO 1420/2017)
Identificació de l’expedient
Expedient número 1420/2017, relatiu al conveni de col·laboració educativa entre
l’Ajuntament de Salou i l’empresa Navia, SL, d’activitats de formació i orientació en el món
laboral per al projecte “Tastet d’oficis” de la Unitat d’Escolarització Compartida. Curs 20162017.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Des del curs 2002-2003, l’ Ajuntament de Salou i el Departament d’Ensenyament han
signat convenis de col·laboració amb la finalitat de poder oferir activitats complementàries
específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques de l’ alumnat amb
problemes d’adaptació escolar, de conducta i d’absentisme, fora del centre docent on estan
matriculats, d’acord amb les necessitats detectades al municipi i amb l’estudi realitzat i al
Dictamen de l’ EAP del sector i de l’equip d’atenció social primària de Salou.
2. Les Unitats d’ Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs educatiu
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extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, presenten de
forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme injustificat o fort
rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes
agressives, etc.), de manera que impossibiliten la convivència en el centre. Aquest alumnat
podrà seguir una part dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria en unitats
d’escolarització compartida, on se li oferiran activitats específiques adaptades a les seves
necessitats. L’escolarització a les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre
docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes
acadèmics i administratius. L’escolarització a les UEC té sempre caràcter temporal i es podrà
revisar al llarg del curs escolar.
3. La Junta de Govern, en el decurs de la sessió ordinària de data 8 de setembre de 2016, va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’ Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’ensenyament i l’ Ajuntament de Salou per a la realització
d’activitats complementàries 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 període de 15 de setembre de 2016 a
30 de juny de 2017.
4. El Ple Municipal en el decurs de la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2016, va
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016, pel qual
s’aprova el conveni entre la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Salou per a la realització d’activitats complementàries 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 període de 15 de setembre de 2016 a 30 de juny de 2017.
5. El Director de la UEC, Sr. Robert Nieva Campos ha proposat l’activitat per als següents
alumnes de la UEC:
Alumne
À. V. C.
I. P. D.
Á. M. L.
G. S. J.
A. H.
C. F.
F. C.
J. G. E.

Curs
3r ESO
3r ESO
3r ESO
2n ESO
1r ESO
2n ESO
2n ESO
1r ESO

Centre de Procedència
Institut Jaume I
Institut Marta Mata
Institut Marta Mata
Institut Marta Mata
Institut Jaume I
Institut Marta Mata
Institut Jaume I
Institut Marta Mata

M. V. M.
N. D. S.

2n ESO
2n ESO

Institut Marta Mata
Institut Jaume I
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6. L’ empresa NAVIA, S.A ha manifestat la seva voluntat de contribuir de manera altruista en
aquest projecte, sense percebre cap tipus de compensació econòmica per al mateix.
7. La coordinadora d’Ensenyament en data 1 de febrer ha emès el seu informe – memòria
justificativa de la conveniència i oportunitat per a la signatura del conveni.
8. El Secretari ha emès el seu informe en data 1 de febrer de 2017.
9. No procedeix informe de la Intervenció Municipal, atenent que el conveni no implica cap
despesa econòmica per a l’Ajuntament de Salou.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu a l’article 27 els programes de
diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
2. La Llei orgànica d’educació estableix, en els articles 71 i 72, que les administracions
educatives asseguraran els recursos
necessaris perquè els alumnes que presentin
necessitats educatives especials puguin assolir els objectius establerts amb caràcter general
per a tots els alumnes i amb aquesta finalitat podran col·laborar amb altres administracions
o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions. Així mateix,
l'article 73 indica que s' entén per alumnat amb necessitats educatives especials aquell que
requereix suport i atenció educativa específica a causa de discapacitats o trastorns greus de
conducta.
3.L’article 13.2 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que entre les mesures d’atenció
a la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç en grups ordinaris, el
desdoblament de grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la
integració de matèries per àmbits, programes de diversificació curricular i altres programes
personalitzats per a aquells alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu.
4. L’article 14.7 d’aquest mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament establirà
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels
programes de diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre,
que en cap cas podran ser de tipus laboral ni professional.
5. El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, preveu a l’article 6.6 que el Departament d’Ensenyament
podrà establir convenis amb altres administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre
per a la realització d’activitats educatives específiques, com a recurs extern i complementari
de les activitats pròpies del centre docent, per tal de garantir l’atenció educativa necessària a
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l’alumnat en edat d’ensenyament obligatori, amb necessitats educatives derivades de la
inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria.
6. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic: articles 4.1.d). S’exclouen de l’aplicació de la legislació sobre
contractació pública els convenis, i per extensió els acords de col·laboració, que continguin
prestacions l’objecte dels quals no es trobi regulat en la citada legislació. Article 25. Recull el
principi de llibertat de pactes sempre que no siguin contraris a l’ordre públic, a l’ordenament
jurídic i als principis de bona administració.
7. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals: article 41.12. Correspon a
l’alcaldia subscriure escriptures, documents i pòlisses.
8. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
així com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre.
9. 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.
10. Decret d’Alcaldia núm. 185/2016, de 18 de gener, de delegació de competències
(publicada en el BOPT núm. 29, de 12 de febrer de 2016).

Acord
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de Serveis als Ciutadans, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar el model de conveni de col·laboració educativa com acord de formació pràctica
per a la realització d’activitats educatives específiques (Tast d’Oficis), com a recurs
extern i complementari de les activitats pròpies de la Unitat d’Escolarització Compartida,
per al desenvolupament dels programes de diversificació curricular per al curs 20162017 i, concretamente amb l’empresa NAVIA, S.A.
2. Publicar el conveni al butlletí oficial de la província de Tarragona, al portal de
transparència, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya. Remetre còpia al tribunal de comptes o sindicatura de comptes, si fos el cas.
3. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.
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4. Comunicar el present acord als interessats.

ANNEX
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA D’ ACTIVITATS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
EN EL MÓN LABORAL PER AL PROJECTE “TASTET D’ OFICIS” DE LA UNITAT D’
ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA.
Salou,

de

de 2017.

REUNITS
D’una banda,
El Sr. Pere Granados Carrillo, en nom i representació de l'Ajuntament de Salou, amb NIF P4318500H,
Alcalde de l'Ajuntament, amb domicili social al Passeig 30 d'Octubre, s/n, de Salou (Tarragona) fent
ús de les facultats que li són reconegudes a l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
La Sra. ..........................., Directora de l’Institut/Escola......................., amb NIF......................,
domicili.................. en nom i representació del mateix, fent ús de les facultats que li són reconegudes
a la normativa vigent,
El/La Sr/Sra. ................................. amb D.N.I núm........................, en nom i representació pròpia o
de l’empresa..............................., amb NIF ................. i domicili a ................................., en
concepte d’empresa l’empresa col·laboradora en el Projecte “Tastet d’Oficis” 2016-2016”
En ús de els seves atribucions, totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per a
formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu a l’article 27 els programes de
diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
2. La Llei orgànica d’educació estableix, en els articles 71 i 72, que les administracions educatives
asseguraran els recursos necessaris perquè els alumnes que presentin necessitats educatives
especials puguin assolir els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i amb
aquesta finalitat podran col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o privades sense
ànim de lucre, institucions o associacions.
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3. L’article 13.2 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que entre les mesures d’atenció a la
diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç en grups ordinaris, el desdoblament de grups
per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la integració de matèries per àmbits,
programes de diversificació curricular i altres programes personalitzats per a aquells alumnes amb
necessitats específiques de reforç educatiu.
4. Que resulta necessari establir el marc de col·laboració entre les administracions educatives
implicades i les entitats col·laboradores per al desenvolupament d’activitats educatives de formació i
orientació en el món laboral:
CLÀUSULES
Primera.- És objecte d’aquest document establir les bases que han de regir l’exercici de les d’activitats
educatives de formació i orientació en el món laboral com a complement de la formació escolar dels
alumnes de l’ Institut/Escola ............................. participants del Taller de formació i orientació en el
món laboral següents i en les següents dates:
Nom alumne

Curs

Dates activitat

Segona.- Que l’exercici de les activitats educatives de formació i orientació en el món laboral no
comporta per part de l’alumne/a incorporació al lloc de treball sinó una continuació de la seva
formació escolar, subjecta a avaluació.
Tercera.- Que aquestes activitats es desenvolupen amb la finalitat d’evitar l’abandonament escolar,
obrir expectatives de formació posterior i facilitar l’accés a la vida laboral formen part del currículum
portat a terme per l’alumne dins de la seva escolarització obligatòria i en concret en el Programa
de Diversificació Curricular que cursa a la Unitat d’Escolarització Compartida de Salou.
Quarta.- Que els alumnes que realitzen les activitats educatives de formació i orientació en el món
laboral continua sent membre, a tots els efectes, de l’ Institut/Escola ............................ i, per tant,
subjecte a la seva normativa i a la seva autoritat.
Cinquena.- El contingut de les activitats educatives de formació i orientació en el món laboral serà
coordinat des de la Unitat d’Escolarització Compartida. Hi haurà un seguiment continuat i permanent
per part del Director de la Unitat d´ Escolarització Compartida, Sr. Robert Nieva Campos.
Sisena.- L’empresa col·laboradora ………….......................................................………. amb NIF
…………………...................... serà l’encarregada del seguiment de l’alumne/a dins del centre de les
d’activitats educatives de formació i orientació en món laboral i haurà de donar avís al Director de la
Unitat d´ Escolarització Compartida, Sr. Robert Nieva Campos de qualsevol incidència que es produeixi
al respecte.
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Setena.- Que l’entitat col·laboradora ho fa de manera altruista, renunciant a la percepció de cap mena
de subvenció, preu dels serveis i/o d’indemnització econòmica per aquesta col·laboració.
Vuitena.- En cap cas els alumnes que realitzen activitats de formació i orientació en el món laboral pot
ocupar un lloc de treball, ni prestar un servei per compte de l’empresa col·laboradora, ni dins de
l’àmbit de l’organització i direcció d’aquesta, ni rebre a canvi cap tipus de retribució.
Novena.- Aquest document de col·laboració d’activitats de formació i orientació en el món laboral es
considerarà vigent quan estigui signat entre l’Ajuntament de Salou, l’ Institut
............................................... , els pares/tutors de l’alumne i l’empresa col·laboradora que
assumeix les activitats.
Desena .- Fora de l’horari establert per la formació i orientació en el món laboral, la Unitat
d’Escolarització Compartida no es fa responsable de la permanència dels alumnes en l’empresa
col·laboradora.
Onzena.- Els alumnes que realitzen les activitats educatives de formació i orientació en el món laboral
es regiran pel calendari escolar i no pel calendari laboral.
La programació de festes i activitats extraescolars de l’ Institut ..............................prevaldrà
sobre la de les empreses col·laboradores.
Si és l’entitat col·laboradora qui fa festa algun dia, els alumnes estan obligat a assistir a classe
a la Unitat d´ Escolarització Compartida.
Ambdues parts es comprometen a avisar -se amb antelació quan s’esdevingui alguna de les
situacions anteriors.
Dotzena.- El grau de compliment per part dels alumnes quan a puntualitat, assistència, aprofitament,
observació de les normes de convivència, etc. serà comunicat puntualment al coordinador de la Unitat
d’Escolarització Compartida, Sr. Robert Nieva Campos a través d’un full de seguiment.
Tretzena.- La Unitat d’Escolarització Compartida proporcionarà als alumnes els elements educatius
necessaris per a realitzar les activitats educatives d’aplicació pràctica per la posterior incorporació al
món laboral.
Catorzena.- S’evitarà que els alumnes realitzin cap activitat que pugui suposar un risc per a la seva
seguretat. Així mateix, se li proporcionaran les mesures de seguretat necessàries per a desenvolupar
les activitats educatives de formació i orientació en el món laboral. Així com, una formació prèvia de
riscos laborals específica per a l’activitat de l’entitat col·laboradora, per tant de la Unitat
d’Escolarització Compartida.
Quinzena.- L’empresa col·laboradora es compromet a donar una formació d’activitats de formació i
orientació en el món laboral als alumnes i a facilitar els informes d’avaluació que li sol·liciti el tutor/a
de la Unitat d’escolarització Compartida.
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Setzena.- L’ incompliment d’aquestes clàusules per alguna de les parts pot portar, prèvia reunió, a la
revisió o anul·lació d’aquesta col·laboració d’activitats de formació i orientació al món laboral.
Dissetena.- Es fa menció expressa de la prohibició de consum de substàncies tòxiques durant l’horari
de les activitats de formació i orientació en el món laboral.
Divuitena.- Que l’entitat col·laboradora es compromet a complir la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, concretament el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com el Reglament de desenvolupament
de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Dinovena,. L’ entitat col·laboradora es compromet a donar compliment a la normativa vigent en
matèria de protecció del menor, i concretament 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.
Vint-i-unena.- Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins a la finalització del
curs escolar 2016-2017.
Vint-i-dosena .- Aquest conveni es pot resoldre per mutu acord de les parts signants, per l’
incompliment greu de les clàusules establertes en aquest conveni o supòsits legals i circumstàncies
sobrevingudes en què incorrin qualsevol de les parts que n’impossibilitin el compliment, a més de les
causes generals previstes en la legislació aplicable.

Vint-i-tresena.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni, seran resoltes, si és possible de mutu acord entre les parts i si aquest no és
possible per part de la Jurisdicció contenciosa administrativa i dels tribunals amb competència a
Tarragona.
Per tal que així figuri, es redacta aquest document per triplicat i el signen les parts interessades en el
lloc i data indicats.
Per l’Ajuntament de Salou
Signatura

Segell

Signat: Sr. Pere Granados Carrillo, amb D.N.I núm. 39845698S
Alcalde
Per l’empresa col·laboradora
Signatura

Segell

Signat: Sr./Sra………………………… …….. amb DNI
Gerent de…………………………
Per l’ Institut/Escola
Signatura

Segell
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Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²3B1Z6V455Q6S2D1L0RWEz»
²3B1Z6V455Q6S2D1L0RWEz»
3B1Z6V455Q6S2D1L0RWE

Codi de document

SEC11I06N

Signat:

Núm. d’expedient

1420/2017

24-02-17 11:07

Sra.
Directora Institut

Annex I

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA D’ ACTIVITATS DE FORMACIÓ I
ORIENTACIÓ EN EL MÓN LABORAL PER AL PROJECTE “TASTET D’ OFICIS” DE LA
UNITAT D’ ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA.
La formalització d’aquest document de col·laboració conforme al conveni establert entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou, l’alumne i/o els
pares/tutors de l’alumne i l’empresa col·laboradora que assumeix les activitats, es regeix per les
clàusules del mateix i les característiques que consten a continuació:
-

Alumne/a:
Data Naixement:
DNI:
Curs:2016-2017
Nom de l’entitat col·laboradora:
NIF o CIF:
Durada de l’activitat:
Distribució del temps dedicat a l’activitat:
Adreça on es fan les activitats d’aplicació pràctica:

L’alumne:
Signatura alumne

Signatura pare, mare o tutor legal

Sr./Sra.
DNI …………………………………

Sr./Sra.
DNI………………………………..”

I PER TAL QUE CONSTI I PRODUEIXI ELS EFECTES OPORTUNS LLIURO EL PRESENT
CERTIFICAT D’ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SENYOR ALCALDE.
Vist i plau,
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
28-02-2017 14:32

Secretari General
Enric Ollé Bidó
27-02-2017 09:15

 99
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

