
 
 
CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE EDUCATIU I L'AJUNTAMENT 
DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 
 
El Prat de Llobregat,  
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, amb NIF 
P0816800G, que fa ús de les facultats que li són reconegudes a l'article 53.a del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu, 2/2003, de 
28 d'abril.                          
 
I de l'altra, el/la director/a senyor/senyora XXX, en representació del centre educatiu XXX, 
amb NIF XXX i amb domicili a XXX, del Prat de Llobregat. 
 
 
EXPOSEM  
 

1. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat promou, des de l'any 1998, activitats d'educació 
ambiental als centres escolars del Prat.  
 
2. Que l’Agenda 21 Local, aprovada pel Ple municipal del 8 de maig de 2002, en la línia 
estratègica VIII establia accions relacionades amb el foment i la coordinació dels programes 
d'educació ambiental; la implicació en aquests programes del professorat, l'alumnat i les 
famílies, i la promoció d'auditories ambientals als centres escolars. I que aquesta és una de 
les línies d'actuació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.  
 
3. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat es va adherir a la Xarxa d'Escoles per a la 
Sostenibilitat de Catalunya al febrer del 2011, amb l'aprovació prèvia de la JGL del dia 2 de 
novembre de 2010, com a continuïtat del programa d'Escoles Verdes del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del qual formava part des de l'any 
2000. 
 
4. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat coordina i dóna suport als 14 centres educatius 
que formen part de la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles", aprovada per acord de la 
JGL del 31 de gener de 2011 i fins a l'actualitat. 
 
5. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat va adoptar el compromís europeu del Pacte 
d'Alcaldes per a l'Energia Sostenible, que el compromet a assolir, per a l'any 2020, un 
reducció del 20% en el consum d'energia, un augment del 20% de l'eficiència energètica i 
que el 20% de l'energia que es consumeixi sigui d'origen renovable.  
 
6. Que les bones pràctiques dels usuaris dels edificis poden suposar una reducció del 10 al 
15% del consum d'energia. I que aquesta reducció és necessària per assolir els objectius 
establerts al Pacte d'Alcaldes i, en conseqüència, seguir un model de consum més 
sostenible.  
 
 
Per tant, i d’acord amb tot el que s'ha exposat, ambdues parts ens reconeixem capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest document, i  



 
 
ACORDEM  
 

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col�laboració entre 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i el centre XXX per fer un ús més eficient del consum 
energètic del centre, amb els objectius següents, compartits per ambdues parts: 
 
1. Fer un ús sostenible dels recursos i treballar perquè al centre es redueixi el  
 consum d'energia (kWh) sense pèrdua de confort.  

 
 2. Implementar al centre les bones pràctiques en l'ús de l'energia i fer-les extensives al 
professorat, als alumnes i a les famílies, per avançar cap a un model energètic més 
sostenible.  
  
 3. Identificar els aspectes d'eficiència energètica que cal millorar al centre i  
vetllar perquè s'executin.  
 

 4. Ajudar a assolir els objectius a què s'ha compromès l'Ajuntament del Prat de  
Llobregat a través del Pacte d'Alcaldes per a l'Energia Sostenible, que l'obliga a arribar a 
l'any 2020 havent reduït un 20% el consum d'energia, havent augmentat un 20% 
l'eficiència energètica i havent aconseguit que el 20% de l'energia que es consumeixi sigui 
d'origen renovable. 
 
 

Segon. L’Ajuntament es compromet a: 
 
1. Fer un seguiment del consum d'energia del centre (kWh) i aprovar unes bases 

reguladores de subvencions que permetran revertir al centre la quantitat econòmica  
de fins el 50% de l'estalvi de consum aconseguit en el període comprès entre l'1 de 
desembre de 2013 i el 30 de novembre de 2014, respecte a un valor de referència 
establert pel servei tècnic de l'Ajuntament. Aquest valor de referència és el resultat de 
la mitjana de consum de cadascun dels centres escolars dels anys 2011, 2012 i 2013.  

 
 
2. L'import d'aquesta subvenció es farà, d'acord amb l'establert en les bases 
reguladores, en una única aportació econòmica al centre, el mes de desembre de 2014, 
un cop conegut el consum d'energia del centre de l'any vigent i  comparat amb el valor 
de referència, esmentat al paràgraf anterior.  
 

3. Donar suport personalitzat als centres, mitjançant assessorament tècnic i especialitzat, 
per dur a terme les bones pràctiques en l'ús de l'energia del centre escolar, per part  de 
l'equip docent, l'alumnat i la resta de persones que facin ús de l'edifici i aconseguir els 
objectius d'estalvi energètic proposat. 
 

4.  Nomenar un/a tècnic/a de Medi Ambient com a interlocutor/a amb els centres per 
desenvolupar les bones pràctiques en l'ús de l'energia que permetin estalviar i consumir 
l'energia de forma més eficient. 
 
5. Vetllar perquè al centre es faci un bon ús de l'energia i s'apliquin mesures d'estalvi i 
eficiència energètica sempre que sigui possible. 
 
 
Tercer. El centre educatiu es compromet a: 
 

1. Desenvolupar accions d'estalvi energètic al centre escolar dirigit a tota la comunitat 
educativa i que quedaran recollides en el Pla dels bons hàbits de consum d'energia del 
centre. 

 



2. Assistir a les sessions de formació i/o reunions de seguiment convocades per 
l'Ajuntament del Prat, com a mínim dues sessions, que acompanyaran l'aplicació de 
les bones pràctiques als centres i permetran estalviar energia. 

 
3. Designar, com a mínim, una persona de l'equip docent com a interlocutora del centre 

educatiu amb l'Ajuntament del Prat. 
 

4. Difondre les accions que es portin a terme a tota la comunitat educativa vinculada al 
centre.  

 
5. Destinar l'aportació econòmica resultant de fins el 50% de l'estalvi de consum 

energètic aconseguit en el període comprés entre l'1 de desembre de 2013 i el 30 de 
novembre de 2014,  a necessitats bàsiques del centre que ajudin al seu funcionament 
ordinari, com materials pedagògics, petit mobiliari o dispositius digitals. Aquesta 
despesa s'haurà de justificar mitjançant la presentació a l'Ajuntament del Prat de les 
factures originals i del comprovant de pagament, com a màxim fins al 31 de març de 
2015.  

 
Quart. Aquest conveni tindrà efecte des de la data de signatura i serà vigent fins al 31 de 
desembre del 2014.  
 
Cinquè. En funció dels resultats obtinguts en l'aplicació de programa d'estalvi d'energia, 
es valorarà per part d'ambdues parts la continuïtat d'aquest programa, a través de 
l'aprovació de noves bases reguladores de subvencions. 
 

Per tal que així consti, s'estén aquest document per duplicat i, en prova de conformitat, 
les parts implicades el signem a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a 
l'encapçalament. 
 
L'alcade      Director/a Escola XXX 
 
  
 
 
 
 
 
 
Lluís Tejedor i Ballesteros               XXX  
      
 


