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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I 

L’ESCOLA PAU BOADA EN MATÈRIA DE SUPORT A LA INCLUSIÓ ALS MENJADORS 

ESCOLARS 

 

REUNITS 

 

D’una part, Pere Regull Riba, alcalde-president de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, qui obra en nom i representació de l’esmentada entitat local i que es troba 

expressament facultat per a aquest acte per acord adoptat per la Junta de Govern 

Local, en sessió de data 21 de desembre de 2018. 

 

D’una altra part, Imma Badell Rosés, directora de l’Escola Pau Boada. 

 

EXPOSEN: 

 

D’acord amb la normativa de referència, el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual 

es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 

Departament d’Ensenyament, els/les alumnes del centre corresponent que ho 

sol·licitin poden utilitzar el servei escolar de menjador. 

 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, determina que un dels  

principis rectors pels quals es regeix el sistema educatiu és el de la inclusió escolar i la 

cohesió social. Atenent aquest principi, els centres docents han de vetllar perquè cap 

alumne quedi exclòs/a dels serveis fonamentals per al bon funcionament del centre i la 

socialització de l’alumnat. 

 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en resposta a les demandes de suport de 

diversos centres d’ensenyament i amb voluntat de reforçar la inclusió que es porta a 

terme en aquestes escoles, té la intenció de col·laborar en el pagament del personal 

vetllador en horari de menjador escolar.  

  

Per aquests motius s’estableix l’acord següent: 

 

PACTES 

 

Primer. Els beneficiaris del suport que finança l’Ajuntament han de ser alumnes de 

segon cicle d’educació infantil o de primària, que comptin amb servei de vetllador/a en 

horari lectiu i no disposin d’habilitats personals suficients per a fer ús del servei de 

menjador escolar de forma autònoma, sempre i quan aquest alumnat no rebi cap altre 

suport específic pel mateix concepte. L’Ajuntament contrastarà la informació amb 

l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Servei Educatiu de l’Alt Penedès, per tal 

d’establir que es compleixen aquestes circumstàncies. 
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Segon. La sol·licitud presentada pel centre a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha 

de fer constar el nom i cognoms dels/de les alumnes susceptibles de rebre suport de 

vetllador/a en horari de menjador escolar, el curs en què estan matriculats/des i la 

freqüència d’ús del servei.  

El centre educatiu haurà de comunicar al Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès qualsevol canvi que es produeixi en aquest llistat al llarg del 

curs escolar. 

 

Tercer. L’Ajuntament col·laborarà en el finançament d’un/a vetllador/a en cada centre 

educatiu que compleixi les condicions descrites al primer punt. La dedicació d’aquest/a 

professional ha de cobrir l’horari destinat a menjador, que pot ser de 2 o de 2,5 hores 

diàries, segons la titularitat del centre.  

L’Ajuntament assumirà una despesa màxima de 12€ (IVA inclòs) per hora de servei, per 

als dies lectius del curs 2018-2019.  

El conveni deixarà de ser vàlid en el moment d’entrada en vigor del nou decret de 

menjador. 

 

Quart. L’Ajuntament es reserva la potestat de retirar el suport econòmic per al 

finançament del personal vetllador en cas que aquest pugui ser substituït per un per 

un/a treballador/a provinent d’un pla d’ocupació que es formi i treballi en l’especialitat 

d’auxiliar d’educació especial, dinamitzador/a d’activitats de lleure infantil i juvenil i 

monitor/a de menjador.  

 

Cinquè. El centre haurà de presentar la documentació següent:  

▪ Liquidació del servei de menjador de l’exercici comptable del 2018, certificada 

per la persona legalment competent segons qui porti la gestió del menjador 

escolar, com a màxim el dia 5 d’abril de 2019. 

Si el centre és el responsable directe de la gestió del servei (l’equip directiu en 

el cas dels centres públics o el titular en el cas dels centres privats concertats), 

la liquidació ha d’estar aprovada pel consell escolar de centre. Si la gestió del 

servei s’ha cedit a l’AMPA, la liquidació ha d’estar aprovada per l’assemblea de 

l’entitat. 

▪ Còpia del conveni de cessió de la gestió del menjador escolar entre la direcció 

del centre i l’entitat, només en el cas que la gestió estigui cedida a l’AMPA, com 

a màxim el dia 5 d’abril de 2019. 

▪ Pla de funcionament del menjador escolar vigent, aprovat pel consell escolar 

d’acord amb el que fixa el decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 

servei escolar de menjador als centres docents públics, com a màxim el dia 5 

d’abril de 2019. Només els centres públics. 
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▪ Certificació de la totalitat de la despesa del personal vetllador de menjador, 

adjuntant les factures o les nòmines corresponents a la prestació del servei, 

com a màxim el dia 28 de juny de 2019. 

 

Aquesta documentació s’ha de presentar al Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès a través de la instància electrònica de la pàgina Administració 

Oberta del web municipal. La no presentació o la presentació fora de termini d’aquesta 

documentació impliquen la denegació del suport econòmic.  

 

Sisè. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès farà efectiu l’import d’aquesta 

col·laboració a un compte bancari contractat per la direcció del centre educatiu, amb 

nom i NIF del centre, en un únic pagament efectuat el mes de juliol. Per percebre 

aquest ajut econòmic és condició indispensable haver presentat la documentació 

especificada en el punt cinquè.  

 

Setè. El centre té l’obligació de fer aparèixer les aportacions municipals en els 

pressupostos i les liquidacions que aprova anualment el seu consell escolar, en 

concepte de finançament del personal vetllador del menjador escolar. 

 

Vuitè: Es fa constar que aquest document tindrà caràcter públic, que es donarà 

compte de la seva subscripció al Ple municipal i que serà objecte de publicació en el 

portal web municipal. Les parts consenten expressament aquestes circumstàncies de 

publicitat a tots els efectes. 

 

 

I en prova de conformitat amb tot allò pactat, les dues parts signen aquest conveni en 

el lloc i la data que s’indiquen al final del present document.  

  

 

Vilafranca del Penedès, 10 de gener de 2019      

Per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès Per l’Escola Pau Boada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Regull Riba Imma Badell Rosés 

Alcalde Directora 
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