
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LES ESCOLES 
PÚBLIQUES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER A IMPULSAR L’AGENDA 21 
ESCOLAR. 

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles, alcalde president de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, amb NIF: P0820400J, i president del Patronat Municipal 
d’Educació, NIF: V08901910, actuant en la seva representació en virtut de les 
atribucions conferides per 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.

D’altra, cadascú dels directors dels centres escolars del Municipi que seguidament es 
relacionen, els quals actuen en representació del centre respectiu d’acord amb la 
corresponent legislació aplicable: 

• MCR, Directora del CEIP Pins del Vallès, amb NIF 
• JMCB, Director del CEIP La Floresta, amb NIF 
• AFB, Directora del CEIP Gerbert d’Orlhac, amb NIF
• ÀTM, Directora del CEIP Catalunya, amb NIF 
• APS, Directora del CEIP Pi d’en Xandri, amb NIF 
• MAM, Directora del CEIP Ciutat d’Alba, amb NIF
• MMF, Directora del CEIP Turó Can Mates, amb NIF
• EGJ, Directora del CEIP Joan Maragall, amb NIF
• MAC, Directora del CEIP Collserola, amb NIF
• CCG, Directora del CEIP Ferran Clua, amb NIF
• MCE, Directora del CEIP Olivera, amb NIF
• MVI, Directora de l’IES Arnau Cadell, amb NIF
• JAA, Director de l’IES Angeleta Ferrer,  amb NIF
• FAN, Director de l’IES Leonardo da Vinci, amb NIF
• ORE, Director de l’IES Joaquima Pla i Farreras, amb NIF

Els compareixents es reconeixen capacitat legal per al present atorgament i 
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MANIFESTEN

I.- Que el programa Agenda 21 Escolar es ve implementant al municipi de Sant Cugat 
del Vallès des de l’any 2004 en forma de projectes pilot. A resultes de l’avaluació 
realitzada a partir del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’elaboració d’un estudi d’avaluació i innovació del 
programa d’educació ambiental-sostenibilitat del pla de dinamització educativa de 
l’ajuntament i del programa agenda 21 escolar, s’ha elaborat un nou model de 
programa que es té la voluntat d’implantar a partir del 2009.

II.- Que el grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida, impulsat per 
l’avaluació realitzada entre la UAB (Departament de Didàctica de la Matemàtica i de 
les Ciències Experimentals) i l’Ajuntament (Àrea de Medi Ambient) en el marc del Pla 
de Formació de Zona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, està 
desenvolupant un treball en xarxa d’educació per la sostenibilitat que permet coordinar 
els esforços de tots els centres escolars. 

III.- Que els signants estan interessats en impulsar el programa “Agenda 21 Escolar” 
com a  eina per l’Educació per la Sostenibilitat en el marc de la Dècada de la UNESCO 
per l’Educació pel Desenvolupament Sostenible i és per això que formalitzen el present 
conveni que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte 

El present Conveni es celebra en el marc del programa “Agenda 21 Escolar”  per al 
desenvolupament per part dels centres docents del municipi de projectes d’educació 
per a la sostenibilitat i té per objecte establir formes de coordinació i d’aplicació del 
finançament municipal a aquests projectes d’educació escolar. 

La coordinació dels projectes correspondrà a un Grup de Treball que es constituirà a 
partir del grup anteriorment constituït anomenat “Educació per la Sostenibilitat al Llarg 
de la Vida” (ESLlV), del Pla de Formació de Zona del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

SEGONA. Contingut i  programa de treball

El treball a realitzar serà el següent:

• Impulsar el programa “Agenda 21 Escolar” a les comunitats educatives de Sant 
Cugat. 

• Desenvolupar projectes d’educació per la sostenibilitat en xarxa.
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• Promoure la participació i col·laboració d’institucions, empreses i entitats, sigui 
en forma de feina conjunta, d’aportacions econòmiques o altres.

• Avaluar el funcionament del programa i dels projectes.
• Rendir comptes dels recursos abocats al programa.
• Organitzar la formació del professorat i la innovació educativa.

TERCERA. Grup de treball

Les escoles signants designaran cada curs un(s) mestres(s) o professor(s/es) com a 
responsable(s) dels projectes del centre, el qual formarà part del Grup de Treball.

Per part de l’Ajuntament en formaran part la cap del Servei d’Educació i l’Educador 
Ambiental de l’àrea de Medi Ambient, el qual serà el responsable municipal.

El Grup de Treball aprovarà el seu règim de funcionament. En tot cas, les reunions 
seran convocades pel tècnic responsable municipal del programa “Agenda 21 
Escolar”. 

El Grup de Treball portarà a terme les tasques següents:

a) Concreció dels objectius del programa “Agenda 21 Escolar” i dels criteris d’actuació 
adequats a les necessitats de cada centre.

b) Anàlisi, i atorgament de conformitat als projectes dels centres amb caràcter previ a 
la seva presentació en el Registre General de l’Ajuntament.

c) Avaluació educativa dels projectes desenvolupats.

QUARTA. Presentació de projectes a l’Ajuntament

Els centres escolars hauran de presentar projectes bianuals. Els projectes hauran de 
descriure les accions a desenvolupar, definir objectius, contenir el pressupost 
degudament desglossat per anualitats i fixar el termini d’execució. 

El projecte haurà de ser prèviament objecte d’anàlisi i obtenir la conformitat del Grup 
de Treball. Posteriorment serà presentat al Registre General de l’Ajuntament. Els 
projectes es podran presentar durant tot l’any.

Dins del termini dels tres mesos següents a la seva presentació en el Registre general, 
l’Ajuntament previ informe tècnic dels àmbits d’Educació i Medi Ambient dictarà 
resolució en relació amb el projecte i autorització de la despesa corresponent. La 
quantitat destinada al finançament del projecte serà ingressada dins el termini de 
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seixanta dies següents a la seva aprovació, en el compte corrent que la direcció del 
centre educatiu indicarà a la Tresoreria municipal.

CINQUENA. Cost del programa 

L’Ajuntament assignarà cada any al conjunt dels centres escolars públics el total de la 
partida “Agenda 21 Escolar” del pressupost municipal. En la taula adjunta es fa constar 
la dotació econòmica corresponent a 2009 i amb caràcter de mera previsió les 
quantitats a consignar en els pressupostos de 2010 i 2011 amb subjecció a la 
preceptiva aprovació municipal:  

Centre escolar 2009 2010 (previsió) 2011 (previsió)
Patronat Municipal d’Educació (5 
Escoles Bressol)

8.707,76 12.052,79 11.000

CEIP Collserola 2.200 2.200 2.200
CEIP Pins del Vallès 2.200 2.200 2.200
CEIP Joan Maragall 2.200 2.200 2.200
CEIP Gerbert d’Orlhac 2.200 2.200 2.200
CEIP Ciutat d’Alba 2.200 2.200 2.200
CEIP La Floresta 2.200 2.200 2.200

CEIP Jaume Ferran Clua 2.200 2.200 2.200
CEIP Catalunya 2.200 2.200 2.200
CEIP L’Olivera 2.200 2.200 2.200
CEIP Turó can Matas 2.200 2.200 2.200
CEIP Pi d’en Xandri 2.200 2.200 2.200
IES Angeleta Ferrer 2.200 2.200 2.200
IES Arnau Cadell 0 1.147,21 2.200
IES Joaquima Pla i Farreras 2.200 2.200 2.200
IES Leonardo da Vinci 2.200 2.200 2.200
TOTAL 39.507,76 44.000 44.000

L’Ajuntament aplicarà pressupostàriament les quantitats previstes anteriorment de 
conformitat amb els objectius i les finalitats previstes en aquest Conveni i consignarà 
les quantitats en el seu pressupost anual. Pel que fa a l’any 2009 correspondran 
39.507,76€ al capítol IV (partida número 74000 53300 4890000 40205) del pressupost 
municipal, mentre que pels anys 2010 i 2011 correspondran 44.000 euros 
respectivament del capítol IV. Així doncs l’Ajuntament assumeix el compromís 
d’aprovar i dotar anualment les partides pressupostàries necessàries per a l’execució i 
el compliment del present conveni.
El cost del programa “Agenda 21 Escolar” serà equivalent al total dels ajuts aplicats a 
la corresponent partida pressupostària, sense perjudici d’altres recursos propis dels 
centres o externs que es puguin destinar.

SISENA. Comissió de Seguiment
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A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb coordinació adequada de tots 
els aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una comissió de seguiment 
integrada per la Tinenta d’alcalde de Medi Ambient, que podrà delegar en el Director 
de l’Àmbit, i pel tècnic d’educació ambiental de l’Ajuntament de Sant Cugat. Dita 
comissió elaborarà una memòria anual avaluativa de la col·laboració establerta.

SETENA. Causes d’extinció

Seran causes d’extinció del present Conveni de col·laboració:

• L’acord mutu entre les parts, degudament motivat.
• L’incompliment del seu contingut per qualsevol de les entitats signants del 

Conveni.
• La impossibilitat d’aconseguir els objectius que motiven la col·laboració 

previstos al present conveni, degudament motivada i formulada amb un preavís 
de tres mesos.

• Qualsevol altra determinada a la legislació vigent.

VUITENA. Presentació de memòria i justificació de despeses

Un cop finalitzat el projecte i prèvia avaluació educativa per part del Grup de treball 
previst en aquest conveni, els centres hauran de presentar al Registre general de 
l’Ajuntament dins el primer trimestre de cada any els documents següents:

- Memòria detallada del desenvolupament del projecte.

- Liquidació econòmica (ingressos i despeses) del projecte. Anirà acompanyada de les 
factures o documents acreditatius del pagament de l’import total de la subvenció 
rebuda. Les factures hauran de ser originals o bé fotocòpies compulsades, anar a nom 
del beneficiari de l’ajut i amb data dins dels dos anys corresponents al projecte. En tot 
cas, hauran de reunir els requisits que estableix l’art. 22 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament  (publicada en el BOPB de 11.06.2009)

La conformitat tècnica de les factures i documents anàlegs correspondrà al tècnic 
educador ambiental de l’àrea de Medi Ambient, sense perjudici de les funcions 
legalment inherents a la intervenció municipal. 

Les Escoles Bressol gestionades pel Patronat Municipal d’Educació presentaran les 
factures a aquest organisme.

NOVENA. Durada
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El present Conveni s’estableix per un període de dos anys. Es mantindrà la seva 
vigència mentre l’Ajuntament consideri adient la continuïtat del Programa en funció de 
la seva avaluació i coincidència dels projectes presentats amb els objectius d’interès 
públic municipal i dins les disponibilitats pressupostàries, en cada cas.

DESENA. Difusió dels projectes

En el marc de la finalitat educativa del programa, les parts podran utilitzar els resultats 
finals o parcials, en part o en la seva totalitat i difondre’ls en revistes, publicacions, 
seminaris, ponències, etc., de l’àmbit educatiu o ambiental.  

ONZENA. Adhesió d’altres centres al programa

Les escoles concertades o privades del municipi podran adherir-se al programa 
“Agenda 21 escolar”  mitjançant la formalització d’un Conveni específic, aportant 
recursos propis o ajuts de l’Ajuntament o d’altres administracions o entitats.

DOTZENA. Règim jurídic

El present conveni tindrà caràcter administratiu, entrarà en vigor obligant a les entitats 
intervinents des de la data de la seva signatura íntegra, sense suposar en cap cas la 
renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles, i, en allò no previst en el 
seu clausulat, es regirà, en el marc dels principis dimanants de l’article 103 de la 
Constitució Espanyola de 1978, per normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i per l’article 57 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i, en allò no previst a les seves clàusules seran d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i l’Ordenança general 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovada pel Ple municipal 
en data 18 de maig de 2009 i publicada en el BOPB d’11 de juny de 2009.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, a la ciutat i en la data 
esmentada, per multiplicat per totes les parts i a un sol efecte.

Sant Cugat del Vallès, a 

L’Alcalde
Lluís Recoder i Miralles
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Els directors dels centres,

JMCB MCR
CEIP La Floresta CEIP Pins del Vallès

AFB APS
CEIP Gerbert d’Orlhac CEIP Pi d’en Xandri

ÀTM MAM
CEIP Catalunya CEIP Ciutat d’Alba

MAC MMF
CEIP Collserola CEIP Turó Can Mates

EGJ CCG
CEIP Joan Maragall CEIP Ferran Clua

MCE JAA
CEIP Olivera IES Angeleta Ferrer

MVI ORE
IES Arnau Cadell IES Joaquima Pla i Farreras

FAN
IES Leonardo da Vinci
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