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Conveni entre el centre educatiu Institut Arquitecte Manuel Raspall, de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a l’ús social de les
instal·lacions del centre educatiu a l’Ajuntament de Cardedeu

D’una banda el senyor/a Silvia Genis Filbà director/a del centre educatiu públic
Institut Arquitecte Manuel Raspall del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, domicili Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu, i d’acord amb
les facultats atorgades per l’article 54.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost,
d’autonomia dels centres educatius,
De l’altra el Sr. Enric Olivé Manté, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de
Cardedeu (titular del centre esportiu municipal), assistit de la Secretària De la
Corporació, Sra. Maria Cacharro López,
Exposen:
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu que el
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús
social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari
escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la
realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de
caràcter social i que no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o
de qualsevol altra mena.
El Departament d’Ensenyament és titular del centre educatiu Institut Arquitecte
Manuel Raspall, domicili Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu, que disposa
d’una Sala Esportiva.
L’Ajuntament de Cardedeu ha sol·licitat autorització per utilitzar la Sala Esportiva del
centre educatiu, Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu, per a realitzar
activitats esportives fora de l’horari escolar.
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social,
consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les
següents
Clàusules
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Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part de l’Ajuntament de
Cardedeu a través de la gestora del seu centre esportiu municipal de determinats
espais de les instal·lacions Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu.
Aquestes activitats esportives no interferiran, impediran o dificultaran les activitats
ordinàries del centre ni les aprovades pel consell escolar incorporades a la seva
programació anual.
Segona: Règim d’utilització
A.Normativa:
a) S’hauran de respectar les Normes Generals d’Ús de la Sala Esportiva que
es detallem a continuació:


Les entitats que facin ús de la Sala Esportiva són responsables de la conservació,
respecte i bon ús de la mateixa així com la utilització del calçat adequat pel tipus
de paviment, exclusiu per la sala.



Cada grup que utilitzi la Sala Esportiva ha de tenir un/a responsable que ha de
vetllar pel bon funcionament de la instal·lació tant a l’inici com a l’acabament de
l’activitat.



No podrà accedir cap grup als vestidors si la persona responsable de l’activitat
no a arribat a la instal·lació.



A la zona de vestidors, pista i passadissos no està permès menjar.



El no respecte d’aquestes normes afectarà l’ordre de prioritats d’ús el curs
vinent i pot suposar la cancel·lació del dret d’ús de manera immediata.



La detecció de qualsevol dany ocasionat a l’equipament i/o material esportiu
s’ha de comunicar immediatament a la direcció de l’àrea d’Esports i a la direcció
del centre docent.



La responsabilitat de deixar tots el llums, portes i finestres degudament tancat
recau sobre l’entitat un cop finalitzada l’activitat.

b) Qualsevol altre ús de la sala Esportiva (canvi d’horari, ampliació d’horari, etc) ha
de ser demanat primer a la Direcció de l’INS. En cap cas s’acceptaran usos i/o
horaris sense aquest consentiment.
c) Aquest compromís s’adopta en ferm, malgrat que pugui ser alterat per
motius d’interès general de l’INS, que podrà anul·lar o modificar l’horari
reservat sense obligar-se, en cas d’impossibilitat material, a trobar altre
espai alternatiu.
d) Claus i accés:
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L’INS facilitarà un joc complert de claus de la Sala Esportiva a l’Ajuntament de
Cardedeu que en serà responsable i que s’hauran de retornar un cop s’extingeixi la
vigència de l’acord.
El permís d’accés a la Sala Esportiva no inclou permís d’accés a la resta
instal·lacions de l’escola.
Accés a la Sala Esportiva serà per l’accés de vehicles de la façana nord de l’INS El
Sui i per la porta exterior de la Sala Esportiva.
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el
calendari escolar que publica el Departament d’Ensenyament i les normes
d’organització i funcionament del centre.
B.Horari d’ús:
L’Ajuntament de Cardedeu disposarà de la sala esportiva de l’INS Arquitecte
Manuel Raspall de dilluns a divendres de 16H a 20H i dissabtes de 9h a 18h per a
la realització dels diferents programes esportius i durant el Casal de Nadal,
Setmana Santa i Estiu segons necessitat i prèvia sol·licitud.
El tipus d’activitat que es realitzarà serà esportiva i sota la supervisió d’un monitors
respectant les ràtios professor/alumne.
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el calendari
escolar que publica el Departament d’Ensenyament i les normes d’organització i
funcionament del centre.
La neteja serà a càrrec del centre educatiu.
Tercera: Règim econòmic :
Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, no s’haurà
de lliurar cap quantitat donat que s’estableix un acord d’intercanvi d’espais que
permet al centre educatiu utilitzar fins a dos carrils de la piscina del centre esportiu
4 hores setmanals durant el segon i tercer trimestre curs escolar i l’Ajuntament de
la Sala esportiva del centre docent de dilluns a divendres de 16H a 20H i
dissabtes de 9h a 18h, més casals (prèvia sol·licitud).
Quarta: Compromisos de l’Ajuntament de Cardedeu
La persona física/jurídica es compromet a fer les actuacions següents:
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a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament
i de neteja en què es varen lliurar.
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats.
c) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat,
la normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles.
d) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la
del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis
que es puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades
mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre
e) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es
corresponen amb l’activitat autoritzada.
f) L’Ajuntament podrà cedir a les entitats esportives municipals l’ús de l’espai
autoritzat.
g) Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència derivada de
l’ús de les instal·lacions.
h) Retornar les claus de les instal·lacions una vegada hagi finalitzat la vigència del
conveni.
Cinquena: Obligacions del centre
El centre s’obliga a:
 Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en condicions
per desenvolupar les activitats previstes.
 Avisar a l’Ajuntament t, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi
una activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en
l’acord.
 Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels
espais a utilitzar.
Sisena: Comissió de seguiment
Als efectes d’assolir els objectius previstos en l’acord, es constituirà una comissió de
seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el
conveni.
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució
del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al
lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.
Setena: Vigència
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Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2019-2020 i el mes de juliol de
2020.
Aquest acord es podrà renovar automàticament de mutu acord de les parts
annexant els canvis d’horaris pel curs escolars vinent en cas de que sigui necessari.
Vuitena: Causes d’extinció i resolució
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.
b) Per revocació del director del centre de l’autorització de l’ús social (degudament
motivada) d’acord amb la normativa vigent.
c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes
en la legislació vigent.
Novena: Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza d’acord amb l’article 86
de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu comú i de les
Administracions Públiques, i a l’empara dels articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de
3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de
seguiment establerta en la clàusula sisena.
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la
interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del centre
educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant del director dels
serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan equivalent del
Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via
administrativa (en el cas dels ajuntaments no hi cap interposar recurs en via
administrativa).

I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per
duplicat exemplar, i a un sol efecte. en el lloc i la data indicats a l’encapçalament, i
el secretari en dona fe.
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Director/a del centre
Silvia Genis Filbà

cardedeu@cardedeu.cat

L’Alcalde
Enric Olivé Manté

Secretària
Sra. Maria Cacharro López
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