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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

CERTIFICAT_APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE SALOU,
PER A LA COMPRA DELS DISPOSITIUS TECNOLÒGICS
NECESSARIS PER A L'ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA
D'ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA (EXPEDIENT
NÚMERO 4660/2020).

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 29
DE JULIOL DE 2020, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
602.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE
SALOU, PER A LA COMPRA DELS DISPOSITIUS TECNOLÒGICS NECESSARIS PER A
L'ALUMNAT EN EL MARC DEL PLA D'ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA
(EXPEDIENT NÚMERO 4660/2020).
Identificació de l’expedient
Expedient número 4660/2020, relatiu al Conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i indiqueu l’ens local, per a la compra dels
dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres
educatius en línia.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de
mesures extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la
necessitat de garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel
que fa als col·lectius més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a
prioritat el fet de poder proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos
necessaris que puguin donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes
d’equitat i de qualitat.
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2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació
va facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i
concertats. Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la connectivitat
i la disponibilitat de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.
3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció:
centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de
més complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin
garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari
lectiu que es va iniciar a partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de
l’actual estat d’alarma.
En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la
comunitat educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que
evidencien una manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir
una comunicació amb elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que
s’impulsaran en les properes setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas
fins que es reobrin els centres educatius, seguint les orientacions ja publicades. De
l’altra, també es té en compte aquell alumnat que es troba en la fase de finalització
d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius.
Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la finalitat
de posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el període
referit:
• 20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)
• 2.000 línies de connectivitat per a alumnat de batxillerat i formació professional
(Ministeri d’Educació)
• 1.000 tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.
• Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.
4. De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els
recursos de què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el
Departament d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques com
privades per poder cobrir-les íntegrament.
5. L’Ajuntament de Salou ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat de
col·laborar en aquest Pla perquè es puguin comprar els dispositius tecnològics necessaris
per a aquest alumnat.
Fonaments de Dret
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1. L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament
d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i
telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, i al seu torn
l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que l'Administració de la Generalitat
i els ens locals poden establir convenis sobre assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
2. 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.
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 el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d´Educació, i l’Ajuntament de Salou, per a la compra dels
dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres
educatius en línia.
2. Trametre còpia del present acord i dels exemplars del conveni degudament signats al
Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Autoritzar i disposar la despesa.
4. 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.
5. Remetre còpia del conveni, un cop signat, a la secretaria general per al seu protocol i
arxiu.
6. Notificar aquesta resolució a les parts interessades als efectes oportuns.
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.
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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

“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d´Educació, i indiqueu l’ens local, per a la compra dels dispositius tecnològics
necessaris per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres educatius en línia.
Reunits:
Pel Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la senyora
Núria Cuenca León, secretària general d’aquest Departament, nomenada pel Decret
16/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634 de 4.6.2018) i que actua en l’exercici de les
facultats delegades per la 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).
I de l’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Salou, l’Il·lustríssim senyor Pere
Granados Carrillo, alcalde, nomenat en el Ple de data 15 de juny de 2019, 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. En ús de les seves
atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica suficient per
formalitzar aquest conveni
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient
per formalitzar aquest acte i manifesten:
1. L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures
extraordinàries com el tancament de les escoles que se’n deriva han generat la necessitat de
garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació, específicament pel que fa als col·lectius
més vulnerables a la comunitat educativa, esdevenint com a prioritat el fet de poder
proporcionar als centres educatius les eines digitals i els recursos necessaris que puguin
donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de qualitat.
2. Als efectes de realitzar una detecció de necessitats acurada, el Departament d’Educació va
facilitar un qüestionari a un total de 3.100 centres educatius de Catalunya, públics i
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concertats. Aquest qüestionari abordava, entre altres qüestions, l’accés a la connectivitat i la
disponibilitat de tecnologia per part d’aquell alumnat més vulnerable.
3. Amb motiu de la situació descrita el Departament d’Educació ha elaborat el Pla d’acció:
centres educatius en línia, mitjançant el qual posa a disposició dels centres educatius de més
complexitat i de l’alumnat més vulnerable un seguit de mesures que permetin garantir que
les oportunitats d’aprenentatge arribin a tot l’alumnat en el nou escenari lectiu que es va
iniciar a partir del dia 14 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’actual estat d’alarma.
En aquest sentit aquestes mesures s’adrecen als col·lectius més vulnerables de la comunitat
educativa. D’una banda, a famílies que no tenen connexió a Internet o que evidencien una
manca de dispositius a les seves llars, sense els quals no es podria tenir una comunicació
amb elles ni donar continuïtat a les tasques d’aprenentatge que s’impulsaran en les properes
setmanes, durant el període d’estat d’alarma i en tot cas fins que es reobrin els centres
educatius, seguint les orientacions ja publicades. De l’altra, també es té en compte aquell
alumnat que es troba en la fase de finalització d’etapa, en especial l’alumnat de batxillerat i
de cicles formatius.
Així, les mesures inicials d’aquest Pla, per tal de garantir l’equitat digital, tenen la finalitat de
posar a disposició de l’alumnat esmentat els recursos següents durant el període referit:
•
20.000 línies de connectivitat (Departament d’Educació)
•
2.000 línies de connectivitat per a alumnat de batxillerat i formació professional
(Ministeri d’Educació)
•
1.000 tauletes facilitades per la Fundació Pro Futuro.
•
Un total de 100.000 dispositius que es troben en els centres educatius públics.
4. De l’anàlisi de les necessitats detectades es desprèn que aquestes sobrepassen els
recursos de què disposa el Departament d’Educació per cobrir-les per la qual cosa el
Departament d’Educació necessita de la col·laboració d’altres entitats tant públiques com
privades per poder cobrir-les íntegrament.
5. Indiqueu l’ens local ha manifestat al Departament d’Educació la seva voluntat de
col·laborar en aquest Pla perquè es puguin comprar els dispositius tecnològics necessaris per
a aquest alumnat.
6. L’article 89.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Departament
d’Educació ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i
telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, i al seu torn
l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que l'Administració de la Generalitat i els
ens locals poden establir convenis sobre assumptes d'interès comú, per tal d'instrumentar
fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
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En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les següents:
Clàusules
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, i indiqueu l’ens local per a la compra
dels dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat en el marc del Pla d’acció: centres
educatius en línia.
Segona. Compromisos del Departament d’Educació
El Departament d’Educació es compromet a:
a) Informar indiqueu l’ens local de les necessitats cobertes en el seu àmbit territorial amb
l’aportació econòmica a què aquest ens local s’obliga en virtut d’aquest conveni, detallant a
aquests efectes, el nombre i tipus de dispositius tecnològics comprats.
b) Efectuar el lliurament als alumnes destinataris dels dispositius tecnològics esmentats i fer
les configuracions necessàries, prèvies al lliurament, perquè quan li arribi a l’alumne no
s’hagi de configurar ni cap xarxa ni cap dispositiu.
c) Oferir un servei d’assistència i de suport tècnic als alumnes destinataris pel que fa a les
eventuals incidències que puguin sorgir en el funcionament o en la connectivitat dels
dispositius tecnològics que se’ls lliurin.
Tercera. Compromisos de/d’ indiqueu l’ens local
Transferir al Departament d’Educació indiqueu l’import euros, que aniran a càrrec de la
partida pressupostària indiqueu la partida pressupostària del pressupost de l’ens local, en
concepte de contribució econòmica perquè el Departament d’Educació pugui comprar els
dispositius tecnològics necessaris en l’àmbit territorial d’aquest/a indiqueu l’ens local, en el
marc del Pla d’acció: centres educatius en línia.
Quarta. Comissió de seguiment
Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest conveni es
constituirà una comissió de seguiment, integrada per indiqueu el nombre de representants
representant/s del Departament d’Educació, un dels quals en serà el president o presidenta, i
per indiqueu el nombre de representants representant/s de/d’ indiqueu l’ens local.
Aquesta comissió actuarà, segons el règim de funcionament que hi estableixi.
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La Comissió avaluarà el desenvolupament del conveni i 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 n’establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el 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 la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de
dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no
contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i La Llei orgànica
3/2018.
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació.
Sisena. Vigència
Aquest conveni és vigent des de la data de la seva signatura i fins que es reobrin els centres
educatius.
Setena. Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vuitena. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i pel Decret 52/2005, de 5
d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en la
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Comissió de Seguiment que es crea en la clàusula quarta, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
LA SECRETÀRIA GENERAL
Núria Cuenca León

L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SALOU
Pere Granados Carrillo”

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
30-07-2020 11:14

Secretari General
Enric Ollé Bidó
30-07-2020 11:00
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