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CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANc;ANT EL DEPARTAMENT, D'ENSENYAMENT 1 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA ÓE TRANSICIÓ 
AL TREBALL (PTT}, PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Barcelona, 3 O

PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

El senyor Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional. Inicial í
Ensenyaments de Regim Especial del Departament d'Ensenyament, nomenat pel
Decret 27:l/2011; de 22 de febrer, (DOGC núm. 5825, de 24. de febrer d¡,¡ 2011 ), i
actuant en virtut .de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de julio!, de delegació de
competencies de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm.
5930, dé 28 de julio! de 2011 ). 

PER L'AJVNTAMENT DE CALAFELL 

L' IHustríssim s�nyor Joan Olívella i Ricart, alcalde de Calafell, fent ús de les facultats 
que li són reconegudes a l'article 53 del text refós de la Llei municipal i de regim local·
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Ac tuant les parts én l'exercici deis seus respectius carrecs í en la representació que
ostenten, es reconeixen recíprocament la capacítat legal suficient per formalitzar
aquest ·document, í 

MANIFESTEN: 

l. Que en la ciutat de Calafell i la seva area d''ínfluencia existeix un col·lectíu de joves
que ha fimÍlítzat l'ensenyament oblígatori sense haver obtingul'el títol de graduaVda

. en educació secundaria obligatoria.· Per tant, no poden continuar formació en el
-��·"':�lema educatiu · i no disposen d'una preparació professional suficient · per

� •. ;c�'L,' ír'tGqrporar-se plenament al món del.treball. 
' ' ·- . ., _  

{f( "�: -d��,;aquest coHectiu, ateses les seves característiques, réquereix d'un recurs 
Í\?,\ · c;'Í\i,'t'i-I,, é�p��ífic que permeti millorar la forrnació de cada jove í li faciliti iniciar el seu 
\ J,;;\ · i' ¡: · ilín�.tari de transició al món laboral_¡ a I aprenentatge permanent al llarg de la vida. 
-� ·.,.:.. ./. . . 
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Aquest recurs no només ha de millorar les condicions d'accés immediat deis joves 
al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar la formació, 
especialment en els cicles formatius de grau milja de formació professional. Així 
mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de la formació 

. complementaria que requereixin per l'obtenció del gradual en ESO. 

111. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes
de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) amb. la
finalitat de millorar la. formació d'aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació
professional de primer nivel! i facilitar la seva continu'itat formativa i la formació al
llarg _de la vida.

IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PP:1)
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen
els programes de formació i inserció per al curs 2014°2015 (DOGC núm. 6628 de
22 de maig de 2014), modificada perla Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer

. (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigencia deis programes.
de formació i inserció. Concretament l'article 8 de la Resolució ENS/1102/2014
estableix que els Plans de Transició al Treball es realitzaran a partir deltconvenis
de col·laboració, de caracter anual, que es subscriguin entre les administracions
locals i el Departament d'Ensenyament.

Amb aquesta finalitat, ambdues p9rts acorden la formalització del present conveni, de · 
conformítat amb les següents 

CLAUSULES 

Primera 

L'objecte d'aquest conveni és .. concretar els termes de la col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjarn;:ant el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament pe Calafell, per a la realització d'un Pla de Transició al 
Treball a la localitat de Calafell, en el marc deis programes de formació i inserció (PFI) 

l/ adre9at a joves, de setze a vínt-i-un anys, que han deixat l'educació secundaria -, 'é'-t, obligatoria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d'iniciar
els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres 

� accions de formació . 
.c-�-:;; ' 

1 

*5(f12};�ána _ · . 
1fi',�/·\���,}C�r¡�iJ\yeix l'objecte d'aquest PTT, d'acord ?Is objectius d:I PFI, millorar la form�ció 
j/:c; ¡ .,/¡\,?elS¡j<D�es per tal de facilitar-los tant l'acces a l'ocupac10 com la remcorporac10 al 
'¡A\;:'\ 0:fíf¡{i�ist�Jh'�I educatiu i la seva continuüat formativa, especialment en els cicles fqrmatius 
\)J -' . ',)·deféíri;i\ació professional de grau mitja. 

''"'" . ··,�.-., .... _' __ ,. /',é' 
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Tercera 

Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :

· a) L'organització de 3 grups de programes de formació i inserció en la modalitat PTT,
que desenvoluparan la formació teór iéo-practica deis móduls de forrnació general i
.deis móduls de formació professional deis esmentats programes, amb l'objectiu de
millorar les possibilitats d'ocupació i/o continu'itat formativa deis joves que hi
participen. Així mateix, inclouran les accions d'orientació i , seguiment
individualitzats encaminades. a definir i aplicar l'itinerari de formació i ocupacíó de

. cada jove, així com l'acompanyament en el seu procés d'inserció laboral o
formativa. 

b) L'orientació i la derivacíó deis joves, sempre que les parís implicades ho considerin
necessari, a altres accions formatlves adequades existents a la ciutat o fora d'ella,
si s'escau. 

Quarta � 

Per tal de portar a terme les mesures enun.ciades, les parts implicades aportaran els
recursos corresponents a: 

a} El Departament d'Ensenyament

1. · Dos professors/es funcionarís/aries o interins/es del Departament d'Enseríyameht,
assignats/des específicament al Plá de Transició al Treball amb la finalitat de. dur a
terme l'orientació, la formació básica i la .tutoría del joves. 

2. Els recursos pedagogics i metodológics que el Departamerit d'Ensenyament posa
a disposició · del professorat que intervé en els programes objecte del present
conveni, així com l'assessorament de la persona que realitza les funcions de
coordinador/a del Programa de Transició ·a1 Treball del Departament
d'Ensenyament. . 

·· 

' 3. La polissa d'assegurances d'accidents personals que la Gerieralitat de Catalunya té
subscrita per tal de cobrir la mort per accident o invalidesa per accident deis alumnes
d'aquests programes. 

4. El material necessari pel desenvolupament de la fortnació professionalitzadora
corresponent als móduls de formació professional objecte del present conveni:

t
'"' 

auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar en muntatges d'instal-lacions
�. eléctriques, d'aigua i gas. 

, �) 5. Els experts, professionals per impartir la formació professionalitzadora deis móduls
1 de formació. professíonal d'auxiliar de vendes, oficina' i atencíó al públic i auxiliar en
'> rnuntatges d'instal·lacíons eléctriques, d'aigua i gas, amb cárrec al pressupost del

¿, Departament d'Ensenyament 
� 6. El reconeixement de la formació rebuda pels joves mitj;m¡;;ant el certifica! académic
���"-�·e,stablert per als programes de formació i inserció . 

.?; �
., 

'T ,- ,..."·:.. /., �fe,/,! ;:;._::_: ¿: r '<"-� 
,�ili'.;,',<,�"?:'.1,,:r;l,;:Ai1:1ntament de Calafell
i J;. 'f/ ".!.<';� -:,t" é;, 
I:! it --�-- ", �?,): 
1Ig\ Ul)l�,i¡professor/a procedent del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament ó
\fti, cofi��¡;ctat/da peral d.esenvolupam,ent d'aquestes accions. 
�. - ? 

"'i';:,,,_ 

�����;:-::,;,· _;< 
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2. El material fungible necessari pe_r a la formació deis móduls de formació general .
de¡s p'rogrames de formació i inserció-PTT objecte d'aquest convenL

3. El material necessari pel desenvolupament de la formació professionálitzadora
corresponent als móduls de formació prbfessional del programa objecte del present
conveni: auxiliar en establiments hotelers i de restauració.

4. Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora deis móduls
de formació professional del programa d'auxiliar en establíments hotelers i de
restauració.

5. .El suport deis técnics municipals l'Area de Serveis a les Persones de l'Ajuntament. .
6. El suport administratiu necessari per al desenvolupament deis programes de

formació i inserció objecte d'aquest conveni.

;; A més, cadascuna de les administracirins nomenara una persona que realitzara la 
coordinació i que sera la responsable del funcionament d'aquésts programes. 

Cinquena t 
Per al desenvolupament deis móduls de formació general deis programes auxiliar de 
vendes, oficina í atenció al públíc, auxiliar en muntatges d'instaHacions eléctriques i 
d'aigua i gas i auxiliar en establiments hotelers i de restauració: 

'El Departament 'd'Ensenyament facilitara els serveís i aúles disponibles a l'lnstítut 
Camí de Mar, amb l'equipament estructural necessari pera l'execució del programa. 

Peral desenvolüpament deis móduls de formació professional del programa d'auxiliar 
de vende�, oficina i atenció al públic: 

El Departament d'Ensenyament facilitara els serveis i aules disponibles a l'lnsti!ut 
Camí de Mar; amti l'equipamenl estructural necessari pera l'execució del programa. 

Per al desenvolupament deis módtÍls de formació professional del programa d'auxiliar
en muntatges d'instaHacions eléctriques i d'aigua i gas: • · 

' ' 

L'Ajuntament de Calafell facilitara les instaHacions i equipaments necessaris en la 
Masía de la Sínia ubicats en la Rambla Nova, s/n de Calafell per desenvolupar les 
accions formatives objecte d'aquest conveni. L'Ajuritament manífesta que aquestes 
instaHacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent. 

. El Departament d'Ensenyament facilitara els serveis i aules disponibles a l'lnstitut<..:\-,-: , Camí de Mar, amb l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa 
j 

� . Peral desenvolupament deis móduls.de formació professional del programa d'auxtlíar 
=-

-=
·���abliments hotelers i de restauració:

.- 4�,�-:\::;·1 ;_)��V\ ' {,;;p.0·;i�i����ent de Calafell . facilitara els espaís i equipaments necessaris �e I' empresa:
{12! ��.j"tlnd�?,l�)Prrvada Santa Teresa del Vendrell amb la qual l'A¡untament te establert un
¡1 �!, v7i;Í�i�

1�tre;<?,te1 pera realitzar aquesta fonnac16. · ·
··[t:\_ ·se�¡�'¡;!>' .(/-'.�;�f ' - ' .-

' '\, •• + ... ,!;L,Dep5oírtament d'Ensenyament facilitara els · serveis i aules disponibles a l'lnstitut 
·�<::9�9Jl•de Mar, amb l'equipament estructural necessari pera l'execucíó del programa.

""-��--r-"' 
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Sise na 
El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament, cadascú en aquella part qu_e li 
correspon, garanteixen la confidencialitat en el · tractament de dades de caracter 
personal de conformitat amb els termes establerts a la Llei organica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció · de dades de caracter personal. (LOPD), implementan! les
mesures de seguretat necessaries i adequades al tipus de dades personals, d'acord 
amb el Reial decret 1720/2007, de 21 ·de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD. 

Setena 
·5 Per a l'aprovació de les mem'ories, control i seguiment del programa, així com per a la

resolució deis dubtes que es puguin suscitar en la interpretació d'aquest conveni, es 

r-----

crea una comissió mixta amb la· següent composició: 

- Presidencia conjunta per part del director general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de. Regim Especial del Departament d'Ensenyament i de la regidora
d'Ensenyament coma representantde l'Ajuntament. t

1¡/ - Com a vocals la cap . del Servei de Programes de· Qualificació professional Inicial de
la Direcció _General de Formació Professional ln_icial· i Ensenyaments de Regim
Especial del Departament d'Ensenyament, i e.l responsable tecnic del Departament
d'Ensenyament de l'AjUntament de Calafell.

Aquesta comissió podra' delegar el seguiment en els tecnics corresponents i es reunira 
quan es consideri necessari a sol·licitud d'una de l�s parts. 

Vuitena 
D'acord al. currículum establert per a aquests programes, el joven! que hi participi 
realitzara un modul de formació en centres de treball, és a dir, practiques no laborals 
eri empreses. La gestió i desenvolupament d'aquestes practiques, així . com 
l'autoritzaéió i validado deis convenís que les regulen es realitzaran d'acord amb la 
normativa i els procediments establerts pel Departament d'Ensenyament. Cada 

,- professor s'encarregara de. realitzar el seguiment i l'avaluació d'aquesta formació per 
�� al grup d'alumnes que li correspongui. 

1 

e� . Novena· 
. �

�
'�En toles les accio�s de divulgació i promó�ió del programa per part _de les lnstitucio��¡/�_-__ " º

_ (
' é$\gnants, es f�r� co�star, per a cone1xement general, la. mutua col·laborac10

r "�'"'""';, "\·d a)mbdues Adm1nistrac1ons. 

i( @,,fo, 1�·I} 
\<' 

Oesena 
···�::, · - A,qÍJest conveni de col·laboració s'extingira per:

-,;,\:;\,c.,-,,·•<-"'""·1. · Mutu acord. ---- 2. Denúncia d'alguna de les parts amb una antelació de 3 mesos de la data de la
finalització del con·veni.

3. Expiració del temps convingut.
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Onzena 

L'extinció o resolució del conveni determinara la distribució de l'equipament i material 
que les parts hagin aporta!, segons les contribucions efectuades. 

Dotzena 

Aquest conveni seravigent des de la seva signatura i produira efectes fins el 31 de 
desembre de l'any 2015. 

Aquest conveni es prorrogara, de forma automatica,fins a quatre anys, sempre i quan 
s'estableixin els programes de formació i inserció per als cursos escolars adiénts. 

Tretzena 

Les qüestions litigioses que pugui� sorgir en la ínterpretació o incompliment de les 
obligacions·que es derivin del present Conveni de. coHaboració, í qu(:l no hagin pogut 
ser dirimides per mutu acord entre les parts, es resoldran mitjan<;:ant la jurisdicció 
contenciosa-administrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de julio!, regul¡dora de 
la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa. 

Per tal que així cónsti, s'estén aquest document per exemplar duplicat i, en prava de 
conformítat, les parts ímplicades el signen a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a 
l'encapc;alament. 

1 . 

Pel Departament ;t�senya1ent 

Melcior Arcarons Rua 

t 1 · 
1 

\ 

Director general de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Regim Especial 

Per l'Ajuntament de Calafell. 

1 




