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Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
l’Deltebre   en relació amb el Projecte de Servei Comunitari 

Reunits 

Per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la senyora,  Anna M. 
Bertomeu Sabaté, directora del centre Institut de Deltebre, nomenat amb data 1 de juliol de 
2019 i que actua en l’exercici de les facultats delegades per Resolució EDU/1189/2020, de 
28 de maig (DOGC 4.6.2020). 

Per part de l’Ajuntament de Deltebre ,amb CIF núm. P4318100G,  el senyor,  Lluís Soler i 
Panisello , que n’és alcalde , i que actua en virtut de les seves competències. 

Les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per formalitzar aquest conveni, 

 

Exposen 

Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el 
compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària 
obligatòria, com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei 
Comunitari esdevé un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el 
servei dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu 
entorn i comprometre’s a millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el 
compromís cívic. 

Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari és de 
caràcter obligatori. 

Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Deltebre Biblioteca Delta de l'Ebre 
volen afavorir la realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que 
l’alumnat de secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i 
protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta educativa 
que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 
articulat.  
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Que les dues parts estan interessades a col·laborar en aquest Projecte i, per tot això, es 
reconeixen la capacitat mútua per actuar i acorden formalitzar el present conveni, de 
conformitat amb les següents 

Clàusules 

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Deltebre Biblioteca Delta de l’Ebre  per 
desenvolupar el projecte de Servei Comunitari. 

Segona. Els participants en el projecte de Servei Comunitari són alumnes de tercer o quart 
d’ESO, degudament autoritzats pels pares o tutors legals. Els i les alumnes poden 
col·laborar amb l’entitat sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les 
que consten en aquest conveni. L’alumnat no ha de rebre cap mena de retribució econòmica 
o contraprestació, ni ha d’assumir responsabilitats pròpies de l’entitat.  

Tercera.  L’Ajuntament de Deltebre Biblioteca Delta de l’Ebre  es compromet al següent: 

- Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 

- Facilitar la formació inicial de l’alumnat de secundària obligatòria que participi en el 
projecte, per al desenvolupament del Servei Comunitari. 

- Col·laborar i coordinar-se amb els i les professionals dels centres educatius que actuïn 
com a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 

- Difondre les pràctiques de referència que es facin. 

Quarta. El Departament d'Educació es compromet al següent: 

- Dissenyar i planificar el projecte. 

- Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 

- Dissenyar, coordinar i assumir la formació als centres educatius, agents educatius i 
entitats implicats d’aquesta proposta educativa. 

- Fer el seguiment i valoració de l’actuació. 

- Facilitar la coordinació entre els centres educatius i l’entitat participant per tal d’obtenir el 
màxim d’efectivitat en les activitats. 

- Difondre les pràctiques de referència que es portin a terme. 
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Cinquena. Totes les parts han de fer constar la col·laboració del Departament d'Educació i 
l’Ajuntament de Deltebre Biblioteca Delta de l’Ebre en les actuacions objecte d’aquest 
conveni que es duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 

Sisena. L’alumnat que fa les activitats de Servei Comunitari està cobert per l’assegurança 
escolar en cas d’accident en l’entitat o in itinere. 

L’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya cobreix els 
possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de 
l’activitat feta per l’alumnat. 

L’entitat col·laboradora on l’alumnat presta el Servei Comunitari ha de disposar 
obligatòriament d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els danys 
que es puguin causar com a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de la 
instal·lació i mitjans materials que s’utilitzin durant el desenvolupament de l’activitat objecte 
d’aquest conveni. 

Setena. Les parts es comprometen a complir amb les obligacions establertes pel 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 per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals.  

Vuitena. La signatura d’aquest acord no suposa cap despesa per cap de les parts. 

Novena.  Aquest conveni és vigent per un període de quatre anys des del moment de la 
seva signatura. Pot prorrogar-se, fins a un màxim de quatre anys addicionals, si així ho 
acorden de manera expressa les parts signatàries, amb un mes d’anterioritat al termini final 
de la seva vigència. 

Desena. Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu 
acompliment, així com els plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una comissió 
de seguiment, integrada pel director o directora del centre educatiu i un representant de 
l’entitat, que resoldran els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se. 
Així mateix aquesta comissió ha de conèixer els possibles casos d’incompliment de les 
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i n’ha establir les 
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 

Onzena. Les parts es comprometen que el 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'article 57 de la Llei orgànica 
8/2021 de 4 de juny de protecció a la infància i l'adolescència davant la violència. 

Dotzena. Són causes de resolució del conveni les especificades a l’article 51.2 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Tretzena. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord 
que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses sorgides 
sobre la interpretació, modificació, efectes, resolució i compliment del conveni que no puguin 
ser resoltes d’acord amb els mecanismes de seguiment, vigilància i control que es crea a la 
clàusula novena, s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa, de 
conformitat amb el que disposa l’article 46·1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest 
conveni. 

 

Per delegació, Resolució EDU/1189/2020, de 28 de maig 

(DOGC 4.6.2020) 

La directora de l’Institut de Deltebre 

 

 

 

Anna M. Bertomeu Sabaté  

 

 

 

L’alcalde de l’Ajuntament de Deltebre 

 

 

 

Lluís Soler Panisello  
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