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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

CERTIFICAT_APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADDENDA
ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I
L'AJUNTAMENT DE SALOU PER AL PEE DEL CURS ESCOLAR
2020-2021 (EXPEDIENT NÚMERO 8195/2020).

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 25
DE NOVEMBRE DE 2020, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
701.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE SALOU
PER AL PEE DEL CURS ESCOLAR 2020-2021 (EXPEDIENT NÚMERO 8195/2020).
Identificació de l’expedient:
Expedient número 8195/2020, relatiu a l’addenda econòmica al conveni de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Salou per al PEE del curs escolar 2020-2021
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els infant i
adolescents, siguin com siguin i vinguin d' on vinguin. L’escola hi te una gran
responsabilitat però no podem oblidar quer aquesta responsabilitat és compartida amb
les famílies, els poders públics, els ajuntaments com a administració més propera al
ciutadà i la responsabilitat global de tota la societat.
2. L’article 19 de La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa: “totes les persones i

institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les
famílies, el professorat, els professionals de l’atenció educativa i el personal
d’administració i serveis, l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials
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i socials, i les associacions que els representen, i també els col·legis professionals de
l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els
professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.” L’article 40 insta les
diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar
conjuntament accions educatives en l’entorn.

3. D’acord amb el document marc del Pla Educatiu de l’Entorn, els plans educatius d’entorn
són una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament
d’Ensenyament i les entitats municipals, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
4. L’any 2008, l’ Ajuntament de Salou i la Generalitat de Catalunya van signar el primer
conveni del Pla Educatiu d’Entorn pels anys 2009-2010, 2010-2011 i 2012-2013,
demostrant de manera explicita la seva voluntat i compromís amb aquesta iniciativa
oberta i innovadora de cooperació educativa entre ambdues institucions, amb l’objectiu
d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant
l'equitat, l’educació intercultural i el foment de la convivència. Una vegada esgotat el
conveni vigent, la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament va
sol·licitar a l’Ajuntament de Salou, la renovació d’aquests compromís mitjançant la
signatura d’un nou conveni.
5. La Junta de Govern Local en el decurs de la sessió ordinària de data 19 de maig de 2015,
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 al Pla
Educatiu d’Entorn, dels cursos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.
6. El Ple Municipal en el decurs de la sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2019, va
aprovar, entre d’altres, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació i l’ Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu de
l’Entorn pels cursos 2019-2023.
7. En data 8 de setembre de 2020 es va rebre la 1a addenda econòmica del conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Salou per al Pla Educatiu de l’Entorn per al curs 2020-2021.
8. En data 27 d’octubre s’ha redactat la memòria justificativa.
9. En data 27 d’octubre la Secretaria General de l’Ajuntament ha emès el seu informe.
10. En data 3 de novembre la Intervenció General de l’Ajuntament ha emès el seu informe.
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Fonaments de Dret
1. Llei 12/2009 d’ Educació de Catalunya.
2. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686
de 5/08/2010).
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques catalanes. Article . 109 regula el règim jurídic, i l'Article 110 el contingut
mínim dels convenis, el Article 111 el procediment i expedient, i l'Article 112 l'eficàcia i la
publicitat.
4. Article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, el qual regula específicament la transparència.
5. Articles 47, 48, 49, 50, 51 i 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic
6. Article 114,3 i 273 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.
7. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
8. Articles 303 del Reial Decret 2568/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament y règim jurídic de les entitats locals.
9. 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.
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
11. 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.
12. Decret 137/2003 de 10 de juny, de regulació de els activitats en el temps lliure en les
quals participen menors de 18 anys.
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Acord
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Serveis a les Persones, Dinamització
Econòmica i Ocupació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
1. Aprovar la segona addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
de Salou, per al Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2020-2021.
2. Trametre els exemplars del conveni una vegada signats a la Direcció General d’Atenció a
la Família i Comunitat Educativa del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
3. L’addenda ha de ser publicada, en el Sistema nacional de publicitat de subvencions,
d’acord amb la legislació sectorial i al Portal de transparència.
4. Remetre còpia de l’Addenda, un cop signada, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.

Peu de recurs
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

ANNEX

“ SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SALOU PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL
CURS 2020-2021
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REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Juan José Falcó i Monserrat, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre
(DOGC núm. 7969, de 27.9.2019), 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 SALOU
L'Il·lustríssim Senyor Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, elegit en la sessió del Ple de la
Corporació de 15 de juny de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article
53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.
EXPOSEN:
1. Que amb data 29 d'octubre de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Salou per al Pla educatiu d'entorn, amb número d’expedient
2019/1668.
2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou van
subscriure una addenda, amb data 16 de desembre de 2019, al conveni de
col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.
3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els recursos
econòmics que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una
addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al
curs acadèmic 2020-2021.
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SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació
de les famílies i la cohesió social.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
2020: 60% de la quantitat total: 1.800 euros
2021: 40% de la quantitat total: 1.200 euros
La quantitat corresponent a l’any 2020 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2020. La quantitat corresponent al 2021 es farà efectiva a càrrec de la
posició pressupostària equivalent de l'any 2021.
TERCERA.- L’Ajuntament de Salou farà una aportació mínima del 30% respecte de la
dotació ordinària del Departament d’Educació.
QUARTA.- El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% de la
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (40%
de la quantitat total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, mitjançant
la presentació per part de l’Ajuntament de Salou de la documentació següent:
1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el
vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost
inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses
efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim del 30%
respecte de l’aportació del Departament d’Educació, amb indicació de les aplicacions
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del creditor, el
concepte, l’import i la data de pagament. En cas que el pagament de les factures no s’hagi
fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per al seu pagament.
2. Full resum de les despeses portades a terme.
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de col·laboració.
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2021.
CINQUENA.- L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària
final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 67
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

1Y2L043C5O4M01270VK7
Codi de document

1Y2L043C5O4M01270VK7

SEC14I00R4

Núm. d’expedient

8195/2020

26-11-20

L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la
clàusula segona.
Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida
pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.
SISENA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de
desembre de 2021.
SETENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre.”

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
26-11-2020 11:58

Secretari General
Enric Ollé Bidó
26-11-2020 09:58
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