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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DISTRICTE DE xxxxxxxx DE L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA, EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA I EL CENTRE EDUCATIU xxxxxxx 

RELATIU A LA CESSIÓ/AUTORITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA 

PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 PER AL CURS 2020/2021 

 

Barcelona ,  xx de xxxx de 2020 

 

 

 

INTERVENEN 

 

D’una part, la senyora Mercè Massa i Rincón, Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, 

amb seu a la Plaça d’Urquinaona, núm. 6, 08010 Barcelona, NIF Q-0801205-F actuant en nom i 

representació d’aquesta institució, d’acord amb l’article 20 de les Normes de Gestió 

Econòmiques del Consorci d’Educació  aprovades per el seu Consell de Direcció. 

 

D’una altra part, xxxxxxxxxxxxxxx, Gerent del Districte de xxxxxxx de l’Ajuntament de Barcelona, 

amb seu social a Plaça Sant Jaume nº 1 (08002),  actuant en nom i representació del Districte 

de xxxxxxxxxxx , amb seu a xxxxxxxxx, actuant en l’exercici de les funcions conferides per decret 

d’alcaldia de xxxxxxxxxxx. 

 

D’una altra part, xxxxxxxxxxxxx, director/a del centre educatiu, actuant en nom i representació 

de l’Escola XXXXXXXX, actuant en l’exercici de les funcions que li atribueix la Llei d’Educació de 

Catalunya i el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics 

i del personal directiu professional docent.  

 

 

MANIFESTEN 

 

Davant la situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària per la propagació del 

coronavirus SARS-CoV-2, el Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya han establert un Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 

el marc de la pandèmia. Aquest pla té per objectiu establir les bases i les mesures per tal que el 

curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i 

els drets de tots infants i joves a una educació de qualitat.  

 

Els centres educatius han elaborat els plans d’organització de cada centre, que són aprovats pel 

consell escolar de cada centre, i que estableixen, entre d’altres, l’organització dels grups 

d’alumnes, dels professionals i dels espais, així com els horaris i la gestió de les entrades i 

sortides al centre, el pla de neteja i desinfecció i el protocol a seguir en cas de l’aparició d’un 

positiu en covid-19 al centre. 
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L’Ajuntament de Barcelona, a través dels Districtes, col·labora en els plans d’organització dels 

centres educatius mitjançant la posada a disposició, mitjançant cessió temporal i/o parcial 

d’aquells equipaments municipals o d’espai públic que, a través d’una valoració conjunta, es 

considerin indispensables per a garantir el procés educatiu durant el curs 2020/2021, 

considerant, tant les situacions de “normalitat” previstes per a l’inici del curs com els possibles 

escenaris més restrictius que es puguin produir en funció de l’evolució de la pandèmia i siguin 

dictats per les autoritats competents. 

 

El Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb les direccions dels centres educatius, 

les persones responsables dels Districtes i Territori i la Inspecció Educativa, han estat treballant 

amb l’objectiu d’identificar les necessitats dels centres educatius d’espais interiors i d’espai 

públic davant tres possibles escenaris: 1) situació de “normalitat” prevista al Pla d’Actuació 

2020/2021 establert pels Departaments d’Educació i Salut, 2) situació de reducció del rati 

d’alumnes per aula per una evolució negativa de la pandèmia, i 3) establiment de vincles, més 

enllà dels derivats de la situació de la pandèmia i que persegueixen enfortir la relació entre els 

centres educatius i els barris. 

  

El present conveni  té per objectiu la formalització administrativa de les condicions de la cessió 

temporal d’aquests equipaments o espai públic per a ús educatiu. 

 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte del conveni. 

 

L’objecte d’aquest conveni  és establir els termes de la col·laboració entre el Districte de xxxxxx 

de l’Ajuntament de Barcelona, el centre educatiu XXXXXXXXX i el Consorci d’Educació de 

Barcelona en el marc de la pandèmia provocada pel coronavirus SRS-COV-2 per a la 

cessió/autorització d’ús  d’uns espais i/o espai públic segons es recull a la fitxa annexa, així com 

les condicions de col·laboració entre les parts per garantir la seguretat en els accessos als 

centres educatius quan sigui el cas (ANNEX I) i el model d’autorització d’ús de l’espai públic 

(ANNEX II).  

 

 

Segona. Obligacions i responsabilitats de les parts signants del conveni. 

 

2.1. Obligacions del centre educatiu 

 

 Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament i de 

neteja amb què es lliurin.  

 No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que s’autoritzi, ni fer 

servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. En aquest sentit, les activitats que 

desenvolupin els centres educatius en aquests espais s’incardinen dins l’activitat educativa 
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pròpia del centre i, per tant, complint amb totes les autoritzacions educatives 

corresponents i, executades sota la responsabilitat dels propis centres. 

 En el cas que es produeixin danys a tercers com a conseqüència de les activitats dels 
centres escolars que es desenvolupin en els equipaments i espais públics cedits, hauran 
d’ésser assumits per l’assegurança escolar. 
 

 Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es corresponen amb 

l’activitat autoritzada. 

 No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat. 

 Comunicar al districte, de forma immediata, qualsevol incidència derivada de l’ús de les 

instal·lacions o espai públic.  

 Vetllar perquè es respectin les normes de convivència establertes per les normes d’ús de 

l’equipament o l’espai públic. 

 Vetllar perquè es respectin dins els espais objecte de cessió les normes sanitàries 

específiques en cada moment en relació a la Covid19. 

 

2.2.  Obligacions del Districte de xxxxxxxxxxx de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 La cessió/autorització d’ús dels espais de l’equipament o de l’espai públic en els termes 

recollits a la fitxa annexa. 

 Garantir que els espais objecte del present conveni es trobin en condicions per al seu ús 

general. 

 Proporcionar els sistemes d’accés als espais a utilitzar pel centre educatiu designant una 

persona o entitat representant, que serà responsable davant el centre de garantir-ne el bon 

funcionament. 

 Assumir, a través del Fons Covid-19, la despesa generada dels consums d’electricitat i 

d’aigua, la neteja, el manteniment, la vigilància o d’altres que puguin concórrer en un 

centre o espai públic municipal.  

 Assumir, a través del Fons Covid-19, la despesa generada per la utilització provisional dels 

espais públics exteriors com la neteja, els tancaments, la logística diària o el manteniment.  

 Assumir, a través del Fons Covid-19, la despesa generada per la utilització provisional 

d’espais que estiguin gestionats per altres empreses i/o organitzacions com lloguers o 

indemnitzacions.  

 

2.3 . Obligacions del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

 Coordinar la cessió/autorització d’ús dels espais entre els districtes i els centres educatius, 

especialment en els aspectes logístics derivats (neteja, manteniment, vigilància  o trasllats 

entre d’altres). 
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 Fer seguiment de les incidències que es puguin produir en la gestió i la coordinació dels 

espais. 

 Fer un seguiment i control pressupostari i de les despeses que comporten aquesta 

cessió/autorització d’ús d’espais en els equipaments municipals i/o espai públic, i 

comunicació puntual amb els responsables de Districtes, per les oportunes liquidacions del 

Fons Covid-19.  

 

Tercera. Governança del conveni. 

 

El seguiment del present conveni es durà a terme mitjançant una Comissió de Seguiment 

interadministrativa que estarà composada per: 

 

a) La Gerent d’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

b) La Gerent de Coordinació Territorial i Proximitat de l’Ajuntament de Barcelona 

c) El/la gerent del Districte 

d) El Director del Programa d’Escoles i Espais del Consorci d’Educació de Barcelona 

 

Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents: 

 

a) Dirigir i impulsar l’execució del present conveni. 

b) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i compliment del 

conveni. 

c) Proposar la liquidació del conveni un cop finalitzi la seva vigència. 

 

La Comissió de seguiment establirà el seu propi règim de convocatòria i funcionament, que en 

tot cas haurà de ser àgil i flexible, per poder adaptar-se en cada cas a la situació vigent. 

 

La Comissió es reunirà amb la periodicitat ordinària que s’acordi i de manera extraordinària 

quan ho sol·liciti una de les parts signatàries del present conveni. A les seves sessions podran 

assistir altres persones, a petició de qualsevol de les parts i els acords s’adoptaran per consens, 

sense perjudici de la responsabilitat específica de cada part respecte a l’execució de les 

prestacions respectivament compromeses. 

 

Quarta. Finançament. 

 

L’Ajuntament de Barcelona assumirà en primera instància les despeses  que s’especifiquen a la 

clàusula 2.2 del present conveni, sense perjudici que, mitjançant la comissió mixta Generalitat-

Ajuntament o qualsevol altre àmbit de cooperació entre ambdues administracions que es pugui 

considerar, l’Ajuntament rescabalarà la despesa global amb càrrec als fons específics destinats 

a pal·liar els efectes de la pandèmia que disposin les administracions de la Generalitat o l’Estat. 
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Cinquena . Vigència.  

 

Aquest conveni és vigent a partir de la data de la seva signatura per totes les parts i es 

mantindrà la seva vigència durant tot el curs escolar 2020/2021. 

 

 Sisena. Causes d’extinció i resolució. 

 

Seran causes de resolució del conveni: 

 

a. Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

b. Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.  

c. Les generals establertes per la legislació vigent. 

En tot cas, el conveni s’haurà de liquidar, prèviament a la seva extinció. 

 

 Setena. Protecció de dades. 

 

Les parts es comprometen a complir allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 

6/12/2018) i, en allò que no estigui desenvolupat, 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. 

 

Així mateix, es respectarà tot allò establert a la llei orgànica 1/1982 del 5 de maig de protecció 

civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

 

 Vuitena. Prevenció de riscos laborals 

 

De conformitat amb l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 

laborals, les parts signants del present acord convenen a establir els mitjans de coordinació 

necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos 

als seus respectius treballadors.  

 

El Districte xxx de l’Ajuntament de Barcelona comunicarà el pla d’evacuació en cas 

d’emergències de l’edifici i vetllarà per la correcta senyalització.  

 

Tot això a fi d'ajustar-nos a la legalitat vigent així com per aconseguir que els nostres/as 

treballadors puguin desenvolupar els seus serveis amb la major seguretat possible.  

 

Novena.  Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent. 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, així com les 
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normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament 

jurídic en general. 

 

La resolució de les diferències d’interpretació i compliment que poguessin sorgir en l’execució 

d’aquest conveni es portarà a terme de forma amistosa a través de la comissió de seguiment. 

Tot i així, en el cas que no es puguin resoldre les diferències s’estarà al que disposi la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

I perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni, per 

quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 

 

Pel Districte de xxxxxx    Pel Consorci d’Educació de Barcelona  

de l’Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

Sr/a.                    Sra. Mercè Massa Rincón,   

Gerent       Gerent       

 

 

Pel Centre Educatiu XXXXXX 

 

 

 

 

 

Sr/a       

Director/a      
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ANNEX I 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DISTRICTE ... I EL CENTRE EDUCATIU ... PER GARANTIR 

LA SEGURETAT DELS ESCOLARS EN L’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU DURANT EL CURS 2020-

2021. 

Barcelona, .... de 2020 

 

INTERVENEN 

D’una part, el/la senyor/a ...., Gerent del Districte..., actuant en nom i representació del 

Districte ..., amb seu a ...., actuant en l’exercici de les funcions conferides per decret d’alcaldia 

del XXXXXXX. 

De l’altra part, el/la senyor/a..., director/a del Centre Educatiu ..., actuant en representació 

d’aquest en exercici de les funcions que li atribueix la Llei d’Educació de Catalunya i el Decret 

155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. 

 

MANIFESTEN 

En data ... el Districte de ... i el centre educatiu i el Consorci d’Educació de Barcelona van 

subscriure un conveni de col·laboració relatiu a la cessió/autorització d’ús de l’espai municipal 

... per la pandèmia per coronavirus SARS-COV-2 per al curs 2020-21. 

Atès que, com a conseqüència de la cessió d’aquest espai és necessari adoptar les mesures 

necessàries de seguretat dels escolars en l’accés a l’espai cedit al centre educatiu ... consistents 

en la restricció de la circulació en el carrer/espai... durant els horaris d’accés i sortida 

d’alumnes. 

En base a l’exposat, les parts subscriuen el present acord de conformitat amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte. 

L’objecte de l’acord és l’establiment de mesures de restricció de la circulació en les següents 

vies de circulació i segons les condicions indicades: 

- Vies afectades per les restriccions de circulació: 

- Horaris de les afectacions: 

- Condicions de les afectacions: 
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Segona.- Obligacions de les parts. 

2.1. Obligacions del centre educatiu. 

1)  Deure de conservar i custodiar les tanques i la senyalització facilitades pel Districte. 

2)  Col·locar i retirar les tanques de senyalització indicadora del tancament al pas de 

vehicles en els horaris i les ubicacions establertes. 

3)  Procurar que, en el període de temps que el carrer té restringida la circulació de 

vehicles, no es produeixin situacions molestes per al veïnat. 

4)  Establir la presència de persones responsables degudament identificades amb armilles 

reflectants. Les tasques d’aquestes persones seran les d’informar i atendre les 

consultes que facin tant vianants com conductors de vehicles sobre la restricció 

circulatòria al carrer. 

5)  Des de l’escola es farà una relació de previsió de les persones indicades en el punt 

anterior, que estarà a disposició de la Guàrdia Urbana i el Districte. 

6)  Donar avís a Guàrdia Urbana de qualsevol incidència que es produeixi. 

7)  Informar el Districte i a la Guàrdia Urbana dels períodes lectius de l’escola. 

8) Informar el Districte i la Guàrdia Urbana dels dies en què hi hagi variacions excepcionals 

sobre els horaris establerts, d’acord amb el calendari lectiu de l’escola. 

9)  Mantenir informades les famílies en tot el referent al contingut del present acord. 

 

2.2. Obligacions del Districte i la Guàrdia Urbana. 

1) Facilitar la senyalització necessària i adequada, per fer possible la restricció de la 

circulació en els horaris establerts. 

 

2) Atorgar els permisos necessaris que regulin el tancament viari del carrer en els horaris 

acordats. 

 

3) Fer seguiment de les possibles incidències que es produeixin proposant la resposta 

adequada. 

 

4) El Districte donarà les indicacions per al bon funcionament dels tancaments i perquè el 

veïnat afectat estigui informat. 

 

5) Lliurar la relació dels contactes de la Guàrdia Urbana i del Districte disponibles en els 

horaris de les entrades i sortides per informar de qualsevol incidència urgent no 

prevista en aquesta acció.   
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6) Assumir la neteja i manteniment dels espais cedits 

 

Tercera.- Comissió d’avaluació. 

Es crearà una comissió d’avaluació, formada per representants de la comunitat educativa del 

centre, la Guàrdia Urbana i el Districte, per valorar la millora del projecte i la seva continuïtat, si 

s’escau. 

Quarta.- Vigència 

El present acord serà vigent des de la seva signatura fins a la finalització del curs escolar 2020-

2021.  

En prova de conformitat, les parts firmen aquest acord per duplicat i a un sol efecte. 

 

Barcelona, ... de setembre de 2020 

 

Pel Districte...      Pel centre educatiu... 

 

Sr./a. ...       Sr./a. ... 

Gerent       Director 
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ANNEX II 

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC PEL CENTRE EDUCATIU .... EN EL MARC DE LA 

PANDÈMIA PER CORONAVIRUS SARS-COV-2 PER AL CURS 2020-2021. 

En data ... el Districte de ... , el centre educatiu i el Consorci d’Educació ... van subscriure el 

conveni relatiu a la cessió/autorització d’ús de l’espai municipal ... per la pandèmia per 

coronavirus SARS-COV-2 per al curs 2020-21. 

Atès que com a conseqüència de la cessió d’aquest espai és necessària l’ocupació temporal de 

l’espai públic ... 

Atès que s’ha comunicat a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, com a òrgan 

responsable de la conservació i millora dels parcs, jardins, arbrat i instal·lacions de jardineres de 

la via pública, terrenys forestals i platges de l’Ajuntament de Barcelona la necessitat d’ocupació 

de l’esmentat espai públic. 

Atès l’informe favorable dels serveis tècnics del districte... 

En base a l’exposat, s’informa favorablement la següent  

AUTORITZACIÓ 

El centre educatiu .......desenvoluparà les seves activitats escolars en el marc del present 

conveni en un espai de ..... metres quadrats, grafiats en els plànols que s’annexen, dins de 

l’equipament/espai conegut com  a .... situat al carrer .... del Districte de .... 

- Descripció de l’activitat 

- Horari 

 

CONDICIONS DE LOCALITZACIÓ 

Descripció de l’espai amb plànol adjunt 

CONDICIONS GENERALS 

Atès la qualificació jurídica de domini públic de l’esmentada finca, l’ús i ocupació d’aquest espai 

per part de l’entitat, s’habilita mitjançant l’atorgament d’una autorització d’ús privatiu de 

domini públic que resta subjecta a les prescripcions de l’article 57.2. i 60.1. del Decret 

336/1988, de 17 d’octubre de 1988, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens 

Locals i a l’article 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya i, com a conseqüència, l’ocupació temporal concedida 

s’entendrà sens perjudici de tercers, essencialment revocable per raons d’interès públic i amb 

dret a indemnització, si s’escau. 
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Atesa la personalitat de l’autoritzada, centre educatiu, i la finalitat de l’autorització, s’estableix 

la gratuïtat de la mateixa. 

CONDICIONS SANITÀRIES 

L’autorització ha de seguir, en tot cas, les indicacions sanitàries i organitzatives vigents i més 

concretament les previstes per a la prevenció de la propagació del COVID-19 que es dictin en 

cada moment per l’administració competent. 

CONDICIONS MEDI AMBIENT 

1. El soroll no podrà incrementar-se més de l’assenyalat en l’article 44-7 de l’Ordenança 

de Medi Ambient de Barcelona. En cas de no complir-se dites condicions la Guàrdia 

Urbana procedirà a l’aturada de l’activitat. 

2. Activitats sota la responsabilitat i coordinació de l’autoritzat, a l’efecte de supervisar el 

compliment de les normatives de seguretat necessàries per al desenvolupament 

d’aquest tipus d’activitats. 

3. Limitacions en l’ús natural de les zones verdes públiques: 

a) No interrompre el trànsit dels vianants, vehicles de serveis i urgències ni els treballs 

normals de manteniment i neteja del parc. 

b) No realitzar foc. 

c) No realitzar qualsevol instal·lació sobre parterres enjardinats o que pugui afectar 

els elements vegetals o ornamentals. 

d) No utilitzar els arbres com a suport de qualsevol tipus d’elements (pancartes, 

cables, quadres elèctrics, etc.) 

e) No estacionar vehicles dins dels recintes enjardinats (excepte càrrega i descàrrega) 

 

4. En relació als punts anteriors, l’autoritzat seguirà en tot moment les indicacions que a 

l’efecte assenyalin els membres de la Guàrdia Urbana, personal de vigilància de Parcs i 

Jardins i del tècnic conservador del parc. 

5. L’autoritzat serà responsable de la seguretat, de l’ordre públic, i respondrà dels danys 

que, per raó de l’activitat, s’ocasionés a les plantacions i elements ornamentals 

existents als jardins dels parcs, i a pagar les despeses que es poguessin derivar dels 

mateixos. 

 

ALTRES CONDICIONS 

6. L’autoritzat assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que es poguessin 

ocasionar, en el seu cas, als participants de l’activitat o tercers i que fossin causats per 

l’acció dels organitzadors. A tal fi, hauran de justificar i de subscriure una pòlissa 

d’assegurança per tal de cobrir la responsabilitat civil, danys corporals, possibles 

desperfectes que es poguessin ocasionar als elements vegetals i mobiliari urbà 

existents a la zona i altres contingències que se’n puguin derivar d’accidents i sinistres 

succeïts a l’espai objecte de l’autorització per import suficient. 
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7. Aquesta autorització s’atorga amb caràcter discrecional i resta supeditada a interessos 

públics, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics de 

Barcelona. 

8. Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers, sempre que l’ús de l’espai es 

faci d’acord amb els criteris d’actuació que s’assenyalen en l’autorització, així com les 

ordenances municipals i les disposicions que siguin d’aplicació. 

 

El/ La Director/a de Llicències i espai públic  El/La Gerent del Districte... 

 

 

 


