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Assumpte

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESMENA DE LA CLÀUSULA QUARTA,
RELATIVA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT, DEL 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 (EXPEDIENT NÚMERO
4660/2020).

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 07 D'ABRIL DE
2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
505.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESMENA DE LA CLÀUSULA QUARTA, RELATIVA
A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT, DEL 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 (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. Esmena clàusula quarta.
Tràmit: Acord del Ple de l’Ajuntament.
Fets
1. La Comissió Informativa de Serveis a les persones, dinamització econòmica i ocupació,
reunió en sessió ordinària, celebrada el 20 de juliol va emetre, entre d’altres el
Dictamen per 12 vots a favor del 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.
2. El Ple Municipal reunit en sessió ordinària, celebrada el 29 de juliol de 2020, va emetre,
entre d’altres, l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d´Educació, i indiqueu l’ens local,
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per a la compra dels dispositius tecnològics necessaris per a l’alumnat en el marc del Pla
d’acció: centres educatius en línia.
3. La Secció d’Administració dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, ens ha
comunicat que cal esmenar la clàusula quarta del conveni, en el sentit de:
On hi diu: “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 l’Ajuntament de Salou
representant/s del Departament d’Educació, un dels quals en serà el president o
presidenta, i per la Regidora d’Ensenyament representant/s de l’ Ajuntament de Salou.
S'hauria de posar:
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 dos representants del
Departament d'Educació, un dels quals en serà el president o presidenta, i per dos
representants de l'Ajuntament de Salou.”
Fonaments de Dret
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.
3. Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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:
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1. Aprovar l’esmena de la clàusula quarta, relativa a la Comissió de Seguiment, segons
el redactat que ha comunicat el Departament d’Ensenyament i transcrit a la part
expositiva d’aquest acord.
2. Trametre còpia del present acord i dels exemplars del conveni degudament signats al
Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
3. Remetre còpia del conveni amb el nou redactat, un cop signat, 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.

Secretari Accidental
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Carlos Beunza
Arrue
(Decret núm
3980/2019 de
20/08/2019)
07-04-2021 14:19
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