PREACORD ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, L'AJUNTAMENT DE NAVÀS I LA TITULARITAT DE L’ESCOLA
DIOCESANA DE NAVÀS FUNDACIÓ PRIVADA
REUNITS
D'una part, el senyor Josep Gonzàlez Cambray, director general de Centres Públics del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 73/2018,
de 7 de juny (DOGC núm. 7639, d’11.06.2018), que actua en nom i representació de l'esmentat
Departament i en exercici de les competències que li delega la Resolució ENS/1839/2011, de 20
de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació (DOGC
núm. 5930, de 28.7.2011).
D'altra part, el senyor Salvador Busquets Gubianas, alcalde president de l'Ajuntament de
Navàs, proclamat en la sessió plenària de la Corporació, de data 11 de novembre del 2019, que
actua en nom i representació de l'Ajuntament esmentat, d'acord amb les facultats que té
atribuïdes per l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

I d’altra part, el senyor Xavier Novell i Gomà, Bisbe de Solsona i President de la Fundació
ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS FUNDACIÓ PRIVADA, amb n. 1564 i domiciliada a c/ Vicenç
Vidal Casacuberta, 2 de Navàs.
Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar
MANIFESTEN

Que el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, preveu el procediment d'integració de centres
educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, i determina en el seu article tercer els
requisits per a la creació de centres per la via de la integració.
Que és voluntat de les parts signades que aquest centre continuï formant part del Servei
d'Educació de Catalunya.
Que en data 2 de setembre de 2019 el Patronat de la Fundació ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS
va aprovar per unanimitat la presentació de la sol·licitud per tal d’acollir-se al procediment
d’integració de centre a la Generalitat de Catalunya i la va formalitzar.
Que la titularitat representada per aquesta Fundació compta amb dos centres educatius que
complementen l’oferta educativa: Col·legi St. Josep (Edifici de les Germanes Carmelites cedit a
la Fundació per 30 anys des del 2014), amb llar d’infants, educació infantil i educació primària
d’una línia i l’Escola Diocesana de Navàs (propietat del Bisbat de Solsona) amb autorització per
a 360 llocs escolars d’ESO, 140 de BAT, 270 de CFGM i 440 de CFGS.
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Que en el poble de Navàs no hi ha oferta formativa de CFGM ni de GS ni el BAT a nivell públic i
l’Ajuntament de Navàs malda des de fa temps per a que això sigui possible.
Per aquests motius acorden subscriure aquest acord previ que té per objecte concretar la
voluntat de les parts per avançar en l’estudi de tots els aspectes vinculats a la integració
dels centres de la Fundació a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya a través
dels següents punts:
Primer.- En els propers mesos se seguirà analitzant amb profunditat la situació dels dos
centres pel que fa als aspectes claus del protocol d’integració identificats al punt tercer i se
n’estudiarà la viabilitat.
Segon.- Un cop valorats tots els aspectes i sempre que s’acompleixen les condicions per fer
efectiva la integració es concretaran tots els compromisos subscrits en l’Acord d’integració
definitiu que hauria de fer-se efectiu a l’inici del curs 2022-2023, en base a la informació
recollida i les propostes presentades.
Tercer.- Els aspectes mínims indispensables que hauran de formar part dels processos de
negociació i estudi previs a la signatura de l’esmentat Acord d’integració seran els següents:








Béns immobles; drets, obligacions i condicions per a la cessió
Béns mobles; drets, obligacions i condicions per a la cessió
Personal adscrit al centre. Aspectes generals per a la seva subrogació
Personal docent. Aspectes específics per a la seva subrogació
Personal d’Administració i Serveis. Aspectes específics per a la seva subrogació
Tractament dels aspectes no recollits a l’acord
Efectivitat i validesa de l’acord

Quart.- Aquest protocol serà vigent fins a la signatura de l’Acord d’integració o fins a la
resolució de les previsions que s’hi contemplen per voluntat de les parts concernides.
I en prova de conformitat signen les parts a un sol efecte reconegut en la data de la darrera
signatura.

2021.01.2
9 13:42:51
+01'00'

Pel Departament d’Educació
El Director General de Centres Públics

Per l’Ajuntament
L’alcalde president

Per la Fundació
El President de la Fundació

Josep González Cambray
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