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CONVENI PER SUFRAGAR LES DESPESES CORRENTS DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE SANTIAGO RATÈS (VILAJUÏGA).

PARTS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lustríssim Senyor Francesc Xavier Llorente Cabratosa , Alcalde de
l’Ajuntament de Vilajuïga, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1. b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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 facultat mitjançant acord de Ple de la
corporació en data 3 de febrer de 2020; i assistit per la secretària acctal, en funcions,
de la corporació, senyora Silvia Nadal Martínez, la qual dona fe d’aquest acte.
i de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Daniel València Garcia, Alcalde de l’Ajuntament de
Pedret i Marzà, en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1. b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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 facultat mitjançant acord de Ple de la
corporació en data 23 de desembre de 2019; i assistit per la secretaria de la
corporació, Catalina Triola i Vila.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal
necessària per formalitzar el present Conveni.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Segons el mapa escolar vigent, l'alumnat d'educació infantil i primària del
municipi de Pedret i Marzà està adscrit a l'escola Santiago Ratès de Vilajuïga.
2. Atenent a la legislació actual que es relaciona, les despeses de conservació,
manteniment i vigilància dels centres de segon cicle d'educació infantil i
primària han de ser assumits per l'administració local:






La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local(LBRL)
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya(LMRLC) aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
La DA 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 2 de maig,
d'educació(LOE)
Art. 159.3 d) de la Llei 12/2009, de 10 d'abril, d'educació de
Catalunya(LEC)

3. Les instal·lacions de l'escola comporten unes despeses que ha assumit fins ara
l'Ajuntament de Vilajuïga.
4. Si bé la legislació actual no estableix l'obligació dels ajuntaments que no
disposen d'una escola en participar en el finançament de les despeses de
conservació, manteniment i vigilància de l'escola, l'ajuntament esmentat en el
punt 1, coneixedors de l'important cost que assumeix l'Ajuntament de Vilajuïga
i dels avantatges que gaudeixen els alumnes de Pedret i Marzà, té interès i la
voluntat de fer-se coresponsables del cost en els conceptes indicats.

Aquest conveni es regirà pels següents pactes.

PACTES

Primer. L'Ajuntament de Pedret i Marzà està interessat en col·laborar amb
l'Ajuntament de Vilajuïga en sufragar les despeses de conservació, manteniment i
vigilància de l'escola.
Segon. El criteri de col·laboració de forma ordinària s'establirà de forma proporcional
al nombre d'alumnes empadronats en cada municipi que assisteixen a l'escola de
Vilajuïga i en base als conceptes següents:







Subministrament elèctric
Subministrament d'aigua
Subministrament de gasoil
Productes i material de neteja
Personal de neteja i subaltern
Contractes de manteniment de l'edifici i instal·lacions

Tercer. De forma extraordinària l'Ajuntament de Pedret i Marzà podrà col·laborar
econòmicament en aquells nous conceptes que puguin sorgir, sempre i quan, s'hagin
negociat i acordat amb l'antelació suficient. ( ex. reparacions menors).
Quart. La concreció de les quantitats que ha d'aportar cada Ajuntament es
determinaran a final de cada curs, a partir de les despeses generades i del nombre
d'alumnes matriculats al centre durant el curs.
Cinquè. Es crearà una Comissió de treball integrada pels Alcaldes o regidors delegats
dels municipis Vilajuïga i Pedret i Marzà. Aquesta comissió serà presidida de forma
alternada pels diferents alcaldes. Els/la regidor/a dels dos Ajuntaments faran de
secretari/a de la comissió de forma alternada.

Sisè. Durant el primer trimestre del curs escolar es farà una reunió de la Comissió,
amb la finalitat d’establir un pressupost provisional de les quantitats que haurà
d’aportar cada Ajuntament. En l’àmbit d’aquesta Comissió es podran establir una
bestreta a compte, a l’espera que a finals de curs es disposi del pressupost definitiu.
Setè. En el si de la Comissió de treball s'informarà i es presentarà la documentació
necessària per establir les quantitats corresponents de cada ajuntament.
Vuitè. En base a les quantitats acordades, es proposarà la redacció de l'addenda
corresponent a cada municipi on es detallaran de forma específica la quantitat
corresponent de cada concepte i el total que aportarà cada Ajuntament.
Novè. Els Alcaldes o regidors delegats de cada municipi podran assistir a les reunions
del Consell Escolar de l'Escola de Santiago Ratès (Vilajuïga).
Desè. Els habitants dels municipis participants en aquest conveni podran gaudir dels
avantatges dels habitants del poble de Vilajuïga en relació als serveis de la piscina
municipal i llar d'infants.
Onzè. Aquest conveni tindrà una durada de quatres anys, renovables per períodes de
quatre anys més, sempre i quan, no es comuniqui el contrari amb una antelació de
tres mesos abans de finalització del període. Essent el primer període aplicable el curs
2019-2020.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat.

A Vilajuïga,
Per l’Ajuntament de Vilajuïga,
Francesc Xavier Firmado digitalmente
por Francesc Xavier
Llorente
Llorente Cabratosa Cabratosa - DNI DNI 40430539N (AUT)
40430539N
Fecha: 2020.03.19
13:47:06 +01'00'
(AUT)

Per l’Ajuntament de Pedret i Marzà

Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde

Daniel València Garcia
Alcalde

La Secretària acctal,

Silvia Nadal
Martínez - DNI
40439386G (AUT)

Firmado digitalmente
por Silvia Nadal Martínez
- DNI 40439386G (AUT)
Fecha: 2020.03.20
14:05:01 +01'00'

Silvia Nadal Martínez

Firmado digitalmente
DANIEL
por DANIEL VALENCIA
VALENCIA
GARCIA - DNI
35023305D (AUT)
GARCIA - DNI
Fecha: 2020.03.09
35023305D (AUT) 18:26:56 +01'00'

La Secretària,
CATALINA
TRIOLA VILA DNI 40429358G
(AUT)

Firmado digitalmente por CATALINA
TRIOLA VILA - DNI 40429358G (AUT)
Fecha: 2020.03.09 18:30:32 +01'00'

Catalina Triola i Vila

(Signat electrònicament pels presidents de les dues entitats i els respectius secretaris)

