CINQUENA
ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SOLSONA PER AL PLA
EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2018-2019

REUNITS:

PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El senyor Ramon Simon Campà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 71/2018, de 7 de juny, i
actuant en l’exercici de les facultats delegades per 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) en diversos òrgans del Departament.

PER L’AJUNTAMENT DE SOLSONA
L’Il·lustríssim Senyor David Rodríguez González, alcalde de Solsona, amb NIF
P2525700G, nomenat en virtut de la sessió del Ple de l’Ajuntament de 13 de juny de
2015, i actuant amb la representació que li atribueix l’article 53.1a) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
EXPOSEN:
Que amb data 18 de maig de 2015 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Solsona van subscriure un conveni de col·laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Solsona
van subscriure diverses addendes amb data 1 de setembre de 2015, 18 de novembre de
2016, 5 d'octubre de 2017 i 19 de juny de 2018 al conveni de col·laboració per al Pla
educatiu d'entorn.
Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d'entorn genera unes despeses,
que cal atendre.
Que el conveni esmentat preveu que els recursos econòmics que es destinaran al
projecte es concretaran mitjançant una addenda al conveni.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar en 3.900,00 euros l’import de les
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al
Pla educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2018-2019.
SEGONA.- El Departament d’Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de
3.000,00 euros amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la
participació de les famílies.
Aquest import es distribueix en les següents anualitats:
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2018: 35% de la quantitat total:
2019: 65% de la quantitat total:

1.050,00 euros
1.950,00 euros

La quantitat corresponent a l’any 2018 es farà efectiva a càrrec de la posició
pressupostària D/460000100/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la
Generalitat per a l’any 2017, prorrogat per al 2018. La quantitat corresponent al 2019 es
farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària pertinent de l'any 2019.
L’Ajuntament de Solsona farà una aportació mínima de 900,00 euros
TERCERA.- El Departament d’Ensenyament farà efectiu a l’Ajuntament de Solsona
l’import total de 3.000,00 euros distribuït de la manera següent:
En concepte de bestreta, es tramitarà el 35% de la quantitat total en el moment de la
signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (65% de la quantitat total) es tramitarà
un cop es liquidi correctament l’import total, i prèvia presentació del certificat del secretariinterventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses
certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha
de fer constar la relació de despeses efectuades i ha d’incloure també les de l’Ajuntament
per un import de 900,00 euros, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat
reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les
aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor,
l’import i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si
escau. Aquest certificat s’ha de presentar no més tard del 30 d’octubre de 2019.
A més a més, la liquidació haurà d’anar acompanyada del certificat de l’acta signat de la
sessió de la Comissió Representativa-Institucional en la qual s’aprova la memòria
avaluativa del pla d’actuació, d’acord amb el que preveu el conveni de col·laboració.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden
portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final
del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte
d’aquesta addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes
establerts a la clàusula segona.
Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
La Comissió Representativa-Institucional de cada Pla Educatiu d’Entorn ha de lliurar el
seu pla d’actuació als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament abans del 30
d'octubre de 2018.
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per ambdues parts serà causa
de resolució d’aquesta addenda, d’acord amb el que determina l’article 51.2.c) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, podrà comportar el
reintegrament de les quantitats lliurades pel Departament d’Ensenyament, d’acord amb
els articles 99.1 i 100.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
QUARTA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, amb
efectes des de l’inici del curs escolar 2018-2019, i fins al 31 de desembre de 2019.
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CINQUENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre.
I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.
EL DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A
LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA

L’ALCALDE DE SOLSONA
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