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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 VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ A L’EDIFICI DE L’ESCOLA 
MESTRAL DE L’HOSPITALET DE L’INFANT.

Barcelona,

REUNITS

D’una part, l'Honorable Sr. Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació, en virtut del 
seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet pel Decret 3/2018, de 29 de maig (DOGC 
núm. 7632, d’1 de juny de 2018), i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de  
la  Llei  13/1989,  de 14 de desembre,  d’organització,  procediment  i  règim jurídic  de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

De l’altra part, l’Il·lm. Sr. Alfons García Rodríguez, alcalde-president de l’Ajuntament 
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en virtut de les facultats que li són 
reconegudes a l’article  53.1.a) del  Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel  qual 
s’aprova el Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
expressament per acord del Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
de 13 de juny de 2015.

Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, abans esmentat.

Per  acord  plenari  de  l’Ajuntament  de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  de  28  de 
novembre de 2018 s’acorda aprovar el present Conveni i facultar a l’Alcalde per a la  
materialització d’aquest acord, i en especial per a la signatura d’aquest Conveni.   

EXPOSEN

Que a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es fan necessàries les obres d’ampliació a 
l’edifici de l'Escola Mestral creant un aulari d’educació infantil,  per  substituir  els 
mòduls prefabricats.

Vist que l’article 159.3 d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu  que 
correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la 
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a 
la Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació i a 
l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril.

Que  per  part  de  la  Direcció  General  d’Administració  Local  del  Departament  de  la 
Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  registre  d’entrada  número 
2018-E-RC-7826  de  data  17  d’octubre  de  2018,  s’ha  tramès  a  l’Ajuntament  de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, l’informe relatiu a l’execució  simultània del mateix 
servei públic  per part de les dues administracions públiques, (Aulari d’educació infantil 
dins l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant, codi 43004657), i l’informe favorable de 
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sostenibilitat financera sobre les noves competències, de la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i l’Economia i 
Hisenda (Expedient – L250005/2018).

Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat 
amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració per a la 
redacció del projecte, execució, coordinació de seguretat i salut i direcció de les 
obres d’ampliació de l’Escola Mestral (aulari d’educació infantil), que cobreixi les 
necessitats d'escolarització d'aquest municipi amb les especificacions que resulten 
d’aquestes clàusules i dels annexos que en formen part.

SEGONA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant encarregarà la redacció del 
projecte d’ampliació de l’Escola Mestral (aulari d’educació infantil).

La seva revisió, supervisió i informe tècnic correspon a la Secció de Supervisió de 
Projectes del Departament d’Educació d’acord amb el llibre de criteris del 
Departament. El Departament d'Educació realitzarà la supervisió del projecte que 
presenti l'Ajuntament amb anterioritat a l'inici de l'execució de les obres, sense 
perjudici de la preceptiva tramitació administrativa que s’ha de seguir per part de 
l’Ajuntament als efectes d’aprovar el corresponent projecte executiu.

TERCERA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

La contractació, recepció i liquidació de les obres es durà a terme per 
l’Ajuntament de Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant,  ajustant-se en  tot  moment a la 
normativa vigent.

QUARTA.- PROPIETAT I ÚS DE LES  NOVES INSTAL·LACIONS

La propietat de les obres realitzades en el solar de titularitat municipal serà de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que cedirà el seu ús a la Generalitat 
de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent quedant així afectats a l'ús 
públic educatiu, tant el solar com la construcció.

El sòl on es realitzaran les obres objecte del present conveni correspon a part de la 
finca registral 4809 del Registre de la Propietat de Falset de titularitat municipal i que 
es correspon a la mateixa finca registral que inclou l’actual recinte escolar de 
l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant

Un cop finalitzada la construcció i inscrita en el Registre de  la Propietat, l'Ajuntament 
aportarà el certificat de l'acord plenari cedint l'ús de l'immoble construït així com el 
corresponent certificat registral.

L'Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat 
diferent a l'educativa, sense permís del Departament d'Educació d'acord amb el 
corresponent expedient d'autorització prèvia a la desafectació.
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Tanmateix, tot i la cessió de l’ús de l’immoble, l’Ajuntament disposarà 
d’autonomia per programar i realitzar activitats i serveis de caràcter educatiu i 
assistencial fora de l’horari lectiu, sense perjudici  de l’activitat ordinària del centre 
durant el curs escolar.

Així doncs, l’Ajuntament forà de l’horari escolar podrà utilitzar les instal·lacions del nou 
aulari per a realitzar altres activitats educatives de caràcter municipal, que en cap cas 
alteraran la convivència amb l’activitat educativa del Departament d’Educació.

CINQUENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL D’OBRES.

Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar 
el compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres 
corresponguin al projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi 
l’assumpció de cap tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres. 
Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament 
d’Educació a tal efecte, i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es 
compromet a facilitar-li la seva funció. Així mateix, l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant facilitarà tota la informació que li sigui requerida a efectes de 
control.

Tenint en compte que les obres es poden dur a terme coincidint amb el tremps lectiu 
del centre, s’hauran de prendre les mesures necessàries de seguretat en relació amb 
els alumnes, el personal del centre i les terceres persones que puguin accedir al centre 
educatiu.

SISENA.- FINANÇAMENT

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es farà càrrec del cost total de la 
redacció del projecte, l’execució i posterior direcció de les obres d’ampliació de 
l’Escola Mestral (aulari d’educació infantil). Per tant, les actuacions objecte d’aquest 
conveni, no comporten despesa econòmica per al Departament d’Educació.

L’Ajuntament de Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant assumirà les despeses que 
corresponguin a impostos i taxes municipals, per atendre les despeses que puguin 
originar-se amb motiu d’aquest conveni, i haurà de realitzar i finançar les obres 
d’urbanització garantint la disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis necessaris.

Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per 
deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, incloses d’aquelles 
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Educació.

SETENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI.

La conservació, el manteniment, la neteja, els subministraments i la vigilància de 
l’equipament educatiu un cop finalitzades les obres correspondrà a l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb l’article 164 de la llei 12/2099, de 10 de 
juliol, d’educació.

VUITENA.-  VIGÈNCIA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni serà de dos anys des de la data de la seva signatura i 
es preveu la pròrroga d’un any, atès possibles retards derivats de l’execució de l’obra i  
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de la inscripció de l’obra nova en el Registre de la Propietat.

NOVENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió mixta, que es podrà reunir un cop l’any, amb representants 
d’ambdues parts, la qual establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control 
de les actuacions objecte d’aquest conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta 
comissió resoldrà els possibles casos d’incompliment de les obligacions i 
compromisos assumits per cadascuna  de les parts i  establirà les  conseqüències 
aplicables en cas d’incompliment.

DESENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
 
Seran causes de resolució d’aquest conveni les que estableix l’article 51 de la Llei 
40/2015,  d’1 octubre de 2015. 

ONZENA.-QÜESTIONS LITIGIOSES

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució 
i els efectes d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord entre les 
parts en el si de la  comissió  de seguiment que es crea  a la clàusula  novena, 
seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració.

Pel Departament d’Educació                Per l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet
de la Generalitat de Catalunya,                  de l’Infant

El  conseller  L’Alcalde-President

Sr. Josep Bargalló Valls   Alfons Garcia Rodríguez
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