
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI PER A LA UBICACIÓ DE L’AULA INTEGRAL DE SUPORT (AIS) EN UN EDIFICI DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
Barcelona, 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Raül Garcia Ramírez Alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni en virtut del seu 
nomenament a la sessió plenària del dia 15 de juny de 2019 i en virtut de les facultats que li són 
reconegudes a 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. 
 
D’altra part, el Sr. Josep González Cambray, director general de Centres Públics del Departament 
d’Educació, nomenat mitjançant el decret 73/2018 de 7 de juny, publicat al DOGC número. 7639 d’11 
de juny de 2018, i actuant en virtut de la delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Educació en diversos òrgans del Departament, atorgada mitjançant Resolució 
ENS/1839/2011 de 20 de juliol, publicada al DOGC número 5930 del dia 28 de juliol de 2011. 
Reconeixent-se ambdues parts la capacitat suficient per a l’atorgament del present conveni, 
 
EXPOSEN 
 
Els articles 66.3, 71.1, i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, 
contemplen la col·laboració i cooperació de l’administració local amb l’administració educativa en 
temes de d’educació. 
 
 
MANIFESTEN 
 
Que el Departament d’Educació té establerta una Aula Integral de Suport (AIS) que depèn de l’institut 

Baix Montseny de Sant Celoni. 

 
L’aula integral de suport (AIS) és un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu 

proporcionar, de forma temporal, una atenció integral i intensiva. 

 
Es un recurs fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, i 

compta amb un equip integrat per professionals dels dos Departaments, concretament amb 

professionals del CSMIJ de l’Hospital de Granollers. 
 
Que al municipi de Sant Celoni i atès que no es disposa d’un altre indret, és necessari ubicar aquest 
recurs educatiu de l’aula integral de suport (AIS) en un immoble propietat de l’Ajuntament, edifici SAX 
Sala al carrer Montserrat, 28, format per un solar de superfície 1.211,46 m2 i una edificació de 
2.387,71 m2., i lliure de càrregues i servituds. 
 
Que a la planta primera s’ubicarà en una aula el recurs educatiu terapèutic singular (AIS) i un dia a la 

setmana també disposarà d’un despatx petit per portar a terme entrevistes individuals, en una 

superfície de 9,13 m
2
 i una aula de contenció de 25,19 m

2
. 

 
Que d’acord amb l’especificat anteriorment, les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica 
suficient per subscriure el present conveni de col·laboració, el qual no té caràcter contractual de 
l’activitat als efectes de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i es regirà per les següents 
 
CLAUSULES 
 
Primera. Cessió gratuïta. L’Ajuntament de Sant Celoni cedeix gratuïtament al Departament 
d’Educació, l’ús dels espais que es determinen al quart paràgraf de l’apartat “Manifesten” per ubicar 
l’aula integral de suport (AIS) i per tant, no abonarà cap quantitat per la utilització d’aquest immoble. 
 
Segona.- Obligacions del Departament d’Educació.- El Departament d’Educació escolaritzarà fins a 

un màxim de 6 alumnes en aquest recurs educatiu terapèutic singular (AIS), fruit de la col·laboració 


  Maria Teresa Minguez Mas

Maria Teresa Minguez Masó
Maria Teresa Minguez Masó



entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut, i compta amb un equip integrat per 

professionals dels dos Departaments, concretament amb professionals del CSMIJ de l’Hospital de 

Granollers. 
 

Aniran a càrrec del Departament d’Educació les despeses de conservació, manteniment i 
subministraments de la part destinada a l’AIS, d’acord amb allò previst en la normativa en matèria 
educativa vigent, i a càrrec de l’Ajuntament les corresponents de la resta de l’immoble. 

 
Tercera.- Assegurança.- La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil, en virtut de la qual es garanteixen les conseqüències econòmiques pels danys 
corporals i materials causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva 
activitat. 

 
L’Ajuntament de Sant Celoni per la seva banda, disposa d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte 
d’aquest conveni com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i 
dels seus mitjans materials o de l’acció o omissió dels seus empleats o dependents. 

 
Així mateix, el Departament té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys materials que dóna 
cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb independència del títol que ostenti 
(propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) i del continent quan ostenti el títol de propietari. 

 
Quarta.- Vigència i durada.-La vigència d’aquest conveni de col·laboració és des de la data de la seva 

signatura, i els efectes són des de l’1 de setembre de 2019 fins al 31 d’agost 2023. En qualsevol 

moment abans de la finalització d’aquest termini les parts signants podran acordar unànimement una 

pròrroga per un període de fins a quatre anys més o la seva extinció, tal com recull l’article 49 de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Per a cada curs escolar, en el cas que es modifiquin les condicions establertes amb caràcter general, 

es tramitarà la corresponent addenda. 
 

Cinquena.- Comissió de seguiment. Es crearà una comissió de seguiment per a l’efectivitat d’aquest 
conveni, formada per un representant de cada entitat, amb l’objectiu de fer el seguiment, vigilància i 
control de l’execució del mateix i dels compromisos adquirits, així com resoldre els problemes de 
interpretació i compliment que es puguin plantejar. Aquesta comissió regularà els percentatges 
d’ocupació de l’immoble per cada part signatària del present document, així com les despeses 
aplicables en virtut de la superfície ocupada per cadascuna. 

 
Sisena.- Protecció dels menors  
Les parts es comprometen a què el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en 
l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i 
concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de 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. 

 
Setena.- Protecció de dades  
Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, i concretament la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals, les mesures vigents de seguretat establertes al Reial decret 1720/2007, 

de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei orgànica de 

protecció de dades de caràcter personal, i 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, així com a la normativa que la pugui 

modificar o substituir.  
Així mateix, es compromet a complir 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) que va entrà en vigor el 25 de maig de 2018. 



Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta confidencialitat i 

en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent a la indicada en l’apartat anterior. Tampoc es 

comunicaran a tercer, llevat dels supòsits legalment previstos. 
 

Vuitena.- Causes de resolució  
D’acord amb l’article 51.2 de la Llei 40/2015, són causes de resolució d’aquest conveni: 

 

  El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 

  El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 

  L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits d’alguna de les parts, amb una    

   antelació de quatre mesos. 

  Les causes sobrevingudes, no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies  

    imprevistes. 

  Les causes generals establertes per la legislació vigent. 

 
En el cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos, es podrà notificar a la part 

incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini establert les obligacions o els 

compromisos que es consideren incomplerts, o bé que faci front a les conseqüències que podrien 

consistir en la restitució dels imports indegudament atribuïts, i/o dels interessos derivats. 

 
Aquest tràmit s’haurà de comunicar a través de la comissió de seguiment, vigilància i control de 

l’execució del conveni. 
 

Novena.- Resolució de conflictes  
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest conveni que 

no es puguin resoldre de mutu acord per la comissió de seguiment les ha de resoldre la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

I en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat, quedant un exemplar en poder de 

cadascuna de les parts signatàries, en el lloc i la data indicades a la signatura. 

 

 

Pel Departament d'Educació                                       Per l’Ajuntament de Sant Celoni  
El director general de Centres Públics 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josep González Cambray     Raül García Ramírez  
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