El senyor Josep Vallcorba Cot, director general d'Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 74/2018, de 7 de juny
(DOGC núm.7639, de 11.6.2018) i actuant en l'exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC
núm. 5930, de 28.7.2011).
PER L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
El senyor Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès, en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, nomenat en el ple municipal de data 13 de
juny de 2015.

EXPOSEN:
Que amb data 3 de novembre de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per al projecte Aula
MAP d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria dels
instituts Milà i Fontanals i Eugeni d’Ors.
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2016-2017
i 2017-2018.

Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
valoren positivament el funcionament d’aquest projecte d’atenció a la diversitat a l’hora de
donar suport als alumnes des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que
presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic,
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions
substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.
Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha manifestat el seu interès en donar
continuïtat a les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni, per tal de donar una
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
Per tot això, les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden les següents
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Que el curs 2018-2019 l’institut Eugeni d’Ors no té voluntat de renovar aquesta modalitat de
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, atès que ha elaborat un projecte
propi d’atenció a la diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a
l’alumnat, amb el nom de 3r-4t ESO (CAC/MAP), al qual l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès també donarà suport.
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REUNITS:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, PER AL PROJECTE AULA MAP EN EL MARC DE
LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

TERCERA.- Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una
comissió de seguiment formada per representants del Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament, de forma paritària, que resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que
puguin plantejar-se.
Hi haurà una reunió ordinària per curs i les extraordinàries que siguin adients, en aquest cas,
convocades a petició d’una de les parts. El director o directora del SSTT designarà els
representants que formen part de la comissió de seguiment.
QUARTA.- Les parts es comprometen a que el respectiu personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la execució d’aquest conveni, compleixi 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.
CINQUENA.- Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, i concretament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a les mesures de seguretat
establertes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la LOPD, la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com a la normativa
que la pugui modificar o substituir.

Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la indicada en
l’apartat anterior. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos.
SISENA.- Per als centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament, l’assegurança
de responsabilitat patrimonial i civil de la Generalitat de Catalunya, contractada pel
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, cobreix els possibles danys
personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat
realitzada per l’alumnat.
SETENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides
sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no
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Així mateix, es comprometen a complir 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) que entrarà en vigor el 25 de
maig de 2018.
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SEGONA.- Les mesures i suports addicionals que es proposen en aquesta addenda estan
regulats a l’article 9 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
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PRIMERA.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en matèria d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del
projecte Aula MAP que es du a terme a l’institut Milà i Fontanals, per als cursos acadèmics
2018-2019 i 2019-2020.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

CLÀUSULES:

L’ALCALDE DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

Josep Vallcorba Cot

Pere Regull i Riba
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EL DIRECTOR GENERAL D’EDUCACIÓ
SECUNDARIA OBLIGATORIA I
BATXILLERAT
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Perquè així consti, s’estén el present document i, en prova de conformitat, el signen les parts
indicades.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina en la comissió de seguiment, vigilància
i control que es crea en la clàusula tercera, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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