CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT
D’ULLASTRET PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ
INFANTIL A L’ESCOLA L’ESTANY-ZER EMPORDANET-GAVARRES.

Barcelona
REUNITS
D'una part, el senyor Josep Gonzàlez Cambray, director general de Centres Públics del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret
73/2018, de 7 de juny (DOGC núm. 7639, d’11.06.2018), que actua en nom i representació
de l'esmentat Departament i en exercici de les competències que li delega 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).
D’altra banda, el senyor Josep Miquel Gatius Callís, alcalde president de l'Ajuntament
d’Ullastret, proclamat en la sessió plenària de la corporació de data 13 de juny de 2015,
que actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats
atribuïdes per 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.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar,
MANIFESTEN
1.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, al capítol I del Títol I estableix
l’educació infantil com l’etapa educativa de caràcter voluntari que s’adreça a infants
fins als sis anys i s’ordena en dos cicles, el primer dels quals comprèn fins als tres
anys d’edat i el segon des dels 3 fins als 6 anys.

2.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula al títol IV el Servei d’Educació de
Catalunya, determina el seu abast i sosteniment i atribueix al Departament
d’Ensenyament la competència per determinar, mitjançant la programació de l’oferta
educativa, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer.
D’acord amb la normativa esmentada, el primer cicle de l’educació infantil
s’imparteix en escoles bressol o llars d’infants. Amb motiu de la baixa natalitat,
aquesta tipologia de centres s’ha fet inviable econòmicament en determinats
municipis que no poden oferir el servei a les poques famílies que el sol·liciten. Per
altra banda, i d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, en la creació de places s’ha de
respectar l’equilibri territorial i s’han de tenir en compte les fluctuacions de la
demanda.

3.

L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, estableix el Pla experimental del primer cicle
d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la implantació d’aquests
ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població,
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formin part d’una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels
ajuntaments i amb la seva col·laboració.
Aquest Pla experimental s’ha compartit amb la Taula d’Escoles Rurals formada pels
representants de tots els territoris inclosos a l’experiència pilot, amb el Secretariat
de l’Escola Rural i amb els Moviments de Renovació Pedagògica.
L’objectiu és garantir el servei del primer cicle de l’educació infantil per a les famílies
que el necessiten, atès que es vol evitar que hagin de dur els seus fills a altres
municipis i acabin traslladant tota l’escolarització de l’infant fora del poble o, fins i
tot, canviant el seu domicili.
4.

Una escola rural es defineix com una escola pública, única al nucli de població, amb
una estructura variable, que es troba en un medi rural i que no arriba a tenir un grup
per nivell educatiu. Una ZER és una institució escolar formada per escoles rurals,
generalment d’un entorn proper, que es considera com un centre únic.
Un dels aspectes destacats de les ZER és que la seva organització pedagògica
afavoreix l’ús d’estratègies didàctiques innovadores i inclusives. A més, la seva
metodologia és més participativa, la qual cosa permet un aprenentatge més
transversal i més competencial, que millora l’èxit educatiu de l’alumnat. Algunes de
les claus que permeten aquest èxit són, entre altres, el treball de grups multinivell i
multicicles, la proximitat de l’alumnat, mestre, família i poble en contacte continuat; i
l’ambient de treball relacionat amb la natura.

5.

Aquesta iniciativa s’inclou en la proposta “Innovació i qualitat a l’escola rural”, sobre
la gestió d’aquestes escoles i la consolidació dels projectes educatius de les zones
escolars rurals (ZER).
En aquest marc, l’Ajuntament va sol·licitar al Departament d’Ensenyament, en data
11 de juny de 2018, l’aplicació del Pla experimental i la integració d’aquest
ensenyament en els espais i en l’organització i el funcionament de l’Escola
L’Estany-ZER Empordanet-Gavarres.

Pels motius manifestats i d’acord amb el que determinen els articles 108 de la Llei
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, ambdues administracions acorden subscriure aquest conveni de col·laboració
amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
1. Objecte
Establir les condicions per dur a terme el que determina l’Ordre ENS/273/2015, de 25
d’agost, que estableix el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals.
2.

Obligacions i compromisos

L’Escola l’Estany-ZER Empordanet-Gavarres del municipi d’Ullastret del Departament
d’Ensenyament impartirà el primer cicle de l’educació infantil, en els termes que
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determina l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, i en conseqüència, prestarà aquest
servei a l’alumnat d’edats d’1 a 3 anys.
L’Ajuntament assumeix l’adequació dels espais, el manteniment de les instal·lacions i
l’aportació econòmica per fer front a la despesa que comporti la contractació del
personal de suport al primer cicle de l’educació infantil, edats d’1 a 3 anys, per part del
Departament d'Ensenyament.
3.

Contractació de personal

El Departament d’Ensenyament contractarà per a tot el curs escolar 2018-2019 un
educador de llars d’infants. Aquest educador realitzarà les funcions de tutor i es
coordinarà amb la mestra del segon cicle d’educació infantil.
L’import previst de la contractació per al període de l’1 de setembre del 2018 al 31 de
desembre de 2018, és el següent:
Total
Retribucions
Retribucions
Total
Quota SS
Total
10%
bàsiques
complementàries retribucions
import
substitucions ingressar
7.381,07
830,12
8.211,19 2.689,17 10.900,36
1.090,04 11.990,40

L’import previst de la contractació per al període de l’1 de gener de 2019 al 31 d’agost
de 2019, és de:
Total
Retribucions
Retribucions
Total
Quota SS
Total
Indemnització Subtotal
10%
bàsiques
complementàries retribucions
import
substitucions ingressar
14.753,49
1.660,24
16.413,73 5.375,50 21.789,22
809,59 22.598,81
2.259,88 24.858,69

4. Terminis de pagament
L’Ajuntament ingressarà, mitjançant transferència bancària, l’import previst de la
contractació del personal educador al compte de la Generalitat de Catalunya del Banc
d’Espanya número ES12 9000 0010 5003 5000 0056.
L’import corresponent al cost de la contractació del personal per al període de l’1 de
setembre del 2018 al 31 de desembre del 2018, l’ingressarà l’Ajuntament abans del 30
de juny del 2018.
La primera quinzena de gener del 2019, l’Ajuntament ingressarà l’import corresponent al
període de l’1 de gener del 2019 al 31 d’agost del 2019.
Formalitzat l’ingrés en els períodes establerts, l’Ajuntament presentarà, a la Subdirecció
General de Suport als Centres Públics, la justificació corresponent en el termini màxim
de 3 dies des de l’ingrés.
En cas de no formalitzar-se el primer ingrés abans del 30 de juny serà causa de
resolució del conveni. En el supòsit de no fer-se efectiu el segon ingrés durant la
primera quinzena de gener, s’iniciarà la via de constrenyiment per fer efectiu el
pagament del personal contractat per a tot el curs escolar.
5. Recaptació del preu públic
El centre públic docent recaptarà de les famílies el preu públic en concepte de servei
d’escolarització, en els termes que regula l’Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril, per la qual
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es fixa l’import del preu públic del servei escolar prestat a les llars d’infants de titularitat
de la Generalitat de Catalunya.
6. Liquidació
Un cop finalitzat el curs escolar, el Departament d'Ensenyament presentarà a
l’Ajuntament el cost real de les despeses en matèria de personal que ha prestat el servei
i l’import de la recaptació del preu públic.
L’Ajuntament presentarà les despeses reals en concepte de subministraments bàsics,
excepte les despeses d’inversions, que origina la implantació del primer cicle d’educació
infantil per a tot el curs escolar.
Sobre aquests imports, i en funció de la matrícula màxima dels infants del primer cicle
de l’educació infantil respecte de la matrícula total el centre educatiu, es formalitzarà
una addenda al present conveni en què s’establirà la liquidació.
7. Cobertures d’assegurances
La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de responsabilitat
patrimonial i 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.
Així mateix, 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.
L’Ajuntament té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial i civil que cobreix els
riscos ja esmentats com a conseqüència de l’estat de conservació del recinte escolar.
8. Protecció de menors
Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la 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.
9. Comissió de seguiment
Es constitueix una Comissió de Seguiment, que vetllarà pel compliment del que
s’estableix a l’Ordre ENS/273/2015, esmentada en aquest conveni, i també resoldrà els
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament designaran com a membres de la
Comissió de Seguiment dues persones representants de cadascuna d’aquestes
administracions.
La Comissió de Seguiment es reunirà per primer cop en el termini de dos mesos a partir
de la data de signatura d’aquest conveni, i es reunirà, com a mínim, dues vegades
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durant el curs escolar. Els seus integrants determinaran les seves normes de
funcionament.
10.Vigència
Aquest conveni entra en vigor l’1 de setembre del 2018 i té una durada fins al 31 d’agost
del 2019, amb la possibilitat de pròrroga de forma expressa, amb l’acord d’ambdues
parts, fins a un màxim de quatre anys addicionals i mentre sigui vigent el pla
experimental que regula l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost.
11. Causes de resolució
A més de les que s’estableixen a la clàusula tercera, són causes de resolució d’aquest
conveni les següents:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts.
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides
de circumstàncies imprevistes.
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
12. Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes d’aquest
conveni que no es puguin resoldre de mutu acord en el sí de la comissió de seguiment,
les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.

Pel Departament d'Ensenyament
El director general de Centres Públics

Per l’Ajuntament d’Ullastret
L’Alcalde
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