MODEL 2 bis (COVID-19)

CONVENI DE COL.LABORACIÓ D’ACORD AMB L’ARTICLE 50.2a) DE LA LLEI 40/2015,
D’1 D’OCTUBRE, DE REGIM JURIDIC DEL SECTOR PÚBLIC, ENTRE L’ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
I L’AJUNTAMENT DE REUS., PER A LA UBICACIÓ D’UNA PART DE L’INSTITUT JOSEP
TAPIRÓ, EN UNA PART DE L’EDIFICI MUNICIPAL EN EL MARC DE LA SITUACIÓ
DERIVADA DE LA PANDÈMIA DE COVID-19
D’una part, l’Il.lm. Carles Pellicer Punyed, Alcalde-President de l’Ajuntament de Reus en
virtut del seu nomenament a la sessió plenària del dia 3 de juliol de 2019, i en virtut de les
facultats que li són reconegudes a l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases
de Règim Local
Actua com fedatari públic, el de la Corporació Municipal, Jaume Renyer Alimbau i en virtut
d’allò establert a l’article 3.2.i) del R.D. 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
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 i publicat al
DOGC número 7639 d’11 de juny i actuant en virtut de la delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament 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.o) i 191.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i articles 156, 159.3 d) i 162 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.
També ho preveu la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, article 47 a 53, la Llei
26/2010 de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya,
article 107 a 112; L.O. 2/2006 d’educació, article 8 i disposició addicional 15ª
MANIFESTEN
Que al municipi de Reus, atès les circumstàncies derivades de les mesures requerides en
el marc de la pandèmia per a COVID-19, i atès que no es disposa d’un altre indret, és
necessari ubicar l’institut Josep Tapiró.en part d’un immoble propietat de l’Ajuntament, al
carrer Pere Cavallé Llagostera de Reus, 23, cantonada carrer Astorga, amb una superfície
total de.1.427 m2, dels quals 694m2 son construïts i la resta corresponen al jardí.
Que l’Ajuntament té autoritzat l’ús parcial d’aquest immoble a entitats diverses de la ciutat
de Reus, que en fan ús diverses tardes setmanals, fora de l’horari lectiu.
S’acompanya com annex la següent documentació: informe de l’arquitecte municipal relatiu
a la normativa urbanística i a la solidesa estructural de l’edifici i nota simple informativa del
Registre de la Propietat.

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
CLÀUSULES
Primera. Objecte.- L’objecte del present conveni és regular la cessió en ús gratuïta dels
espais que a continuació es determinen a l’immoble propietat de l’Ajuntament de Reus
Els espais cedits, que s’identifiquen al plànol adjunt al present conveni, corresponen a Jardí,
Aula 1 i aula 2, wc adaptat, vestidors i zones comuns
L’ús per part del Departament d’Educació se circumscriu al període comprès entre les 8.30h
i les 15 hores de tots els dies lectius.
Aquests es cedeixen en ús de forma gratuïta al Departament d’Educació mitjançant el
present document per ubicar les dependències de l’institut Josep Tapiró i, per tant, el
Departament d’Educació no abonarà cap quantitat per la utilització d’aquest immoble.
Segona. Durada de la cessió en ús. La present cessió s’efectua fins a la finalització dels
curs 2020-2021, sens perjudici de la possibilitat de prorrogar-la, abans de la finalització de la
present cessió, pel termini que s’indiqui en el document de pròrroga.
Tercera.- Obligacions del Departament d’Educació.- El Departament d’Educació
escolaritzarà els alumnes, d’acord amb la demanda escolar del estudis que es cursin al
mateix.
Anirà a càrrec del Departament d’Educació les despeses de conservació, manteniment i
subministraments, d’acord amb allò previst en la normativa educativa i d’acord amb el
contingut de la clàusula setena.
Quarta. Despeses urbanístiques i tributàries. El Departament d’Educació no abonarà cap
quantitat per les despeses urbanístiques i/o tributàries que puguin afectar a la finca objecte
de la cessió.
Cinquena.- 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, 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 d’Educació té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys
materials que dóna cobertura del contingut dels béns immobles.

Sisena.- Vigència i efectes. La vigència d’aquest conveni ho serà des de la data de la seva
signatura i els efectes ho seran també des de la signatura, tot això de conformitat amb el
que disposen els articles 159.3.d) i 162.3 de la Llei 12/2009, d’educació.

Setena.- 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 d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. Aquesta
comissió regularà els percentatge d’ocupació de l’immoble per a cada part signatària i que
inicialment són del .74% per a l’institut i del 26% de la resta de l’immoble municipal, així com
les despeses aplicables en virtut de la superfície ocupada per cadascuna. Aquesta regulació
s’ha d’efectuar dins el primer trimestre del curs 2020-2021.
Aquesta comissió també podrà esdevenir l’òrgan de debat i impuls d’eventuals
modificacions del present conveni, si les circumstàncies concurrents o la mateixa aplicació
del conveni recomanen la seva modificació, sens perjudici de la corresponent aprovació de
les eventuals modificacions per part dels òrgans competents d’una i altra Administració.
Correspondrà a la comissió de seguiment establir les conseqüències aplicables en cas
d’incompliment, d’acord amb l’article 49.e de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públics.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal.- 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 personal i garantia dels
drets digitals.
Així mateix, cal tenir en compte 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), al qual, les parts també
es comprometen a complir.
Novena.- Protecció jurídica del menor.- Les parts es comprometen a què el respectiu
personal que hagi d’operar en l’horari estipulat de cessió els espais, 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, de no haver estat
condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic
d’éssers humans, la qual cosa acreditaran mitjançant l’aportació d’un certificat negativa del
Registre Central de delinqüents sexuals.
Desena.- Extinció del conveni.- Les causes d’extinció del present conveni, seran les
contemplades a l’article 51 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
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 d’acord
amb el que es determina al mecanisme de seguiment i vigilància i control que es crea en la
clàusula setena, seran resoltes per la jurisdicció contenciós-administrativa.
Dotzena. Naturalesa del conveni.- El present conveni, que té naturalesa administrativa,
s’estableix a l’empara del que preveu el capítol II del Títol IX, relacions administratives, de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Pel Departament d’Educació
El director general de Centres Públics

Per l’Ajuntament de Reus
L’Alcalde-President
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