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CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE EDUCATIU I L'AJUNTAMENT 
DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 
 
El Prat de Llobregat,  XX 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros, Alcalde-President de l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat, amb domicili a la plaça de la Vila, 1, del Prat de Llobregat.  
 
I d’una altra, el/la Sr./Sra. XXXX, director/a, en representació del centre educatiu  
xxxxxxxx, amb domicili al c.XXXXXXXXXXXXXXXX 08820, el Prat de Llobregat. 
 
 
EXPOSEM  
 
1. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat promou, des de l'any 1998, que es duguin a 

terme activitats d'educació ambiental als centres escolars del Prat, com les campanyes 
de prevenció de residus ("Al Prat, menys residus") i d'estalvi d'aigua ("El Prat, terra 
d'aigua"), amb propostes destinades a tot l'alumnat i a la població escolar del municipi. 
 

2. Que l’Agenda 21 Local de la ciutat del Prat, aprovada pel Ple municipal del 28 de maig 
de 2002, en la seva línia estratègica número VIII estableix un conjunt d’accions 
relacionades amb l'àmbit escolar, com el foment i la coordinació dels programes 
d'educació ambiental, la implicació del professorat, l'alumnat i les famílies en aquests 
programes, la constitució d'un grup de treball operatiu i la promoció d'auditories 
ambientals als centres escolars. 

 
3. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat, des de la secció de Medi Ambient, coordina i 

dóna suport als 12 centres educatius del municipi que han obtingut i conserven el 
distintiu d'Escola Verda del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya des de l'any 2000 i fins a l'actualitat. Aquests centres són: des de l'any 2000, 
INS Salvador Dalí, INS Baldiri Guilera i INS Estany de la Ricarda; des de l'any 2003, INS 
Ribera Baixa, ESC del Parc i Centre Mare de Déu del Carme; i des de l'any 2016, ESC 
Jaume Balmes, ESC Charles Darwin, ESC Tarradellas, INS Ribera Baixa II, Llar d'Infants 
Dumbo i Centre Can Rigol. 

 
4. 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. 

 
5. Que l'Ajuntament del Prat de Llobregat, des de la secció de Medi Ambient, va aprovar la 

creació de la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles", per acord de la JGL de data 31 de 
gener de 2011 en la qual s'han integrat 14 centres educatius de primària del municipi: 
l'Escola del Prat 1, l'Escola Jacint Verdaguer, l'Escola Joan Maragall, l'Escola Jaume 
Balmes, l'Escola Josep Tarradellas, l'Escola Charles Darwin, l'Escola Bernat Metge, 
l'Escola Galileo Galilei i el Centre Ntra. Sra. del Mar, a més dels centre esmentats 
anteriorment que tenen el distintiu Escola Verda. Tots ells van renovar la seva adhesió 
per al curs 2011/2012, amb data 13 de febrer de 2012. El 22 d'octubre de l'any 2012 la 
Junta de Govern Local va aprovar la renovació dels convenis esmentats i l'adhesió de sis 
centres més: l'escola bressol Sol Solet, l'escola bressol La Granota, l'escola bressol La 
Blaveta, l'escola bressol El Cabusset, la llar d'infants Dumbo, l'Institut Escola i l'Escola 
d'adults Terra Baixa. 

 
En conseqüència, i d’acord amb tot el que s'ha exposat, ambdues parts ens reconeixem 
capacitat per obligar-nos. 
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ACORDEM  
 

Primer. Aquest conveni regula la col�laboració entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 
el centre escolar XXXXXXX per constituir una xarxa local de centres docents sota el lema 
"Al Prat, escoles més sostenibles" (en endavant Xarxa Pe+s) amb els objectius següents, 
compartits per ambdues parts:  
 

o Acompanyar, coordinar i avaluar els centres que treballen de forma transversal 
l'educació per a la sostenibilitat. 

 
o Crear espais d'intercanvi i projectes comuns entre els centres escolars que 

formen part de la Xarxa, per optimitzar els recursos, treballar en xarxa i 
fomentar la participació activa dels seus integrants. 

 
o Identificar les necessitats dels centres en l'àmbit de l'educació per a la 

sostenibilitat i ajustar l'oferta de serveis que es fa des de l'Ajuntament a 
aquestes necessitats, coordinant les àrees implicades.  

 
 

Segon. L’Ajuntament es compromet a: 
 
1. Oferir serveis, assessorament i materials de suport amb relació a l'educació per a la 

sostenibilitat mitjançant el Catàleg d'activitats educatives vigent en cada curs escolar, 
així com per a qualsevol activitat de temàtica ambiental, quan el centre ho sol�liciti. 

 
2. Organitzar sessions de coordinació i/o formació dels equips docents per acompanyar 

els centres adherits a la xarxa en el procés de millora contínua que implica aquest 
treball en l'educació per a la sostenibilitat. 

 
3. Assessorar els centres que formen part de la Xarxa, a petició seva, sobre territori, 

biodiversitat, aigua, residus, energia, mobilitat o qualsevol altre aspecte relacionat 
amb la sostenibilitat. 

 
4. Avaluar els centres que vulguin rebre o renovar la seva adhesió a la xarxa i al 

programa d'Escoles Verdes (PEV) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. En el cas de centres que hagin d'obtenir o renovar el 
distintiu corresponent, l'Ajuntament traslladarà els resultats d'aquesta avaluació a la 
Generalitat de Catalunya, farà d'interlocutor d'aquest centre escolar i avaluarà els 
compromisos adquirits pel centre amb relació al PEV. 

 
5. Acordar un canvi de tarifa en el rebut de l'aigua amb la companyia Aigües del Prat per 

a aquells centres de secundària que desenvolupin una línia de treball que afavoreixi 
l'estalvi i l'ús racional de l'aigua al centre escolar, com a contraprestació de l'estalvi 
assolit.  

 
6. Convocar una base de subvencions específica per a aquells centres de primària i de 

titularitat pública que desenvolupin accions d'estalvi energètic en el marc del projecte 
50/50 i que signifiquin una disminució real en la facturació del consum d'electricitat 
del centre. 
 

7. Incorporar a la base de subvencions per a projectes pedagògics per a centres docents 
públics d'educació infantil i primària, secundària, educació especial, persones adultes, 
formació professional i escola oficial d'idiomes, la possibilitat de presentar projectes 
basats en l'educació per a la sostenibilitat en el marc de l'adhesió dels centres 
educatius a la Xarxa Pe+s. 

 
8. Mantenir un espai digital en línia, específic i propi, per difondre recursos didàctics de 

caire ambiental, per comunicar-se amb els centres i per facilitar l'intercanvi 
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d'experiències entre ells. Serà accessible a tota la comunitat educativa, però de 
participació restringida als membres de la Xarxa Pe+s. 

 
9. Difondre les activitats que es portin a terme en el marc de la Xarxa Pe+s a través 

dels seus canals habituals: mitjans audiovisuals i xarxes socials  municipals i tots els 
que ambdues parts acordin. 

 
10. Nomenar un/a tècnic/a de Medi Ambient, com a interlocutor/a amb els centres per al 

desenvolupament d'aquest projecte i per coordinar les accions a desenvolupar. 
 
 
Tercer. El centre educatiu es compromet a: 
 
1. Desenvolupar un procés de millora contínua en l'educació per a la sostenibilitat al 

centre escolar, dirigit a tota la comunitat educativa. Desenvolupar un Pla d'Acció 
(PA), que serà vigent per un període d'un curs escolar, per assolir els objectius que el 
centre hagi prioritzat i que anirà lligat al Programa General Anual del Centre. El model 
d'aquest Pla d'Acció Anual figura a l'annex I d'aquest conveni. En cas de ser Escola 
Verda, cal que el PA del centre estigui vinculat al projecte de direcció del centre. En 
aquest cas tindrà una vigència de 4 anys.  

 
2. Anualment cal fer una memòria amb un recull de les activitats que s'han portat a 

terme i que incorpori una valoració del desenvolupament del projecte 
d'ambientalització. El format d'aquesta memòria es troba a l'annex II d'aquest 
conveni. Els centres que són Escola Verda hauran de fer un recull de les memòries 
anuals i una avaluació global cada 4 anys. Aquesta avaluació implicarà la renovació 
del distintiu per al següent període de 4 anys.  

 
3. Participar en els seminaris o sessions de formació previstos amb un mínim d'una 

persona per centre, dues en cas de ser Escola Verda.  
 
4. Disposar d'un comitè ambiental de centre com a equip impulsor de la dinamització del 

procés de millora contínua que es planteja dur a terme.  
 
5. Participar en les accions conjuntes de tots els centres adherits, d'acord amb el que 

s'hagi acordat en el pla de treball de la Xarxa. 
 
6. Designar, com a mínim, una persona de l'equip docent com a interlocutora del centre 

educatiu amb la resta de membres de la Xarxa i, especialment, amb l'Ajuntament del 
Prat. 

 
7. Difondre les accions portades a terme en el marc de la Xarxa a la comunitat 

educativa vinculada al centre, així com a les famílies de l'alumnat. 
 
8. Acceptar l'avaluació que el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat 

faci dels compromisos assumits pel centre. 
 
 
Quart. Aquest conveni tindrà efecte des del dia que se signi i tindrà vigència durant tot 
el curs escolar en curs. S'anirà renovant prèvia sol�licitud a la secció de Medi Ambient de 
l'Ajuntament del Prat de Llobregat mitjançant la presentació del Pla d'Acció corresponent 
al curs escolar vigent. Aquesta renovació anirà condicionada al compliment satisfactori de 
les obligacions que les parts es reconeixen amb la signatura d'aquest document, 
mitjançant l'avaluació de Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament. 
 
I per tal que en quedi constància i en prova de conformitat, signem aquest document, 
per duplicat, en el lloc i en la data indicats a l’inici. 
 
 


