Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el
centre docent concertat __________________________________________ per gestionar
durant el curs 2018-2019 el Programa d’Auxiliars de Conversa, en
col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Parts
Martí Xavier March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, en l’exercici de les
facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
_______________________________________, en nom i representació del centre docent
concertat _______________________________________________.
Antecedents
1.

Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Universitat és
potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres al
sistema educatiu de les Illes Balears. Per aquest motiu, la Conselleria participa
des de fa anys al Programa d’Auxiliars de Conversa en col·laboració amb el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2.

Per tal d’atendre, en la mesura del possible, les necessitats dels centres
educatius de les Illes Balears per al curs escolar 2018-2019, s’ha sol·licitat al
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la selecció de 300 auxiliars de conversa
que seran finançats directament per la conselleria d’Educació i Universitat.

3.

Les bases del Programa d’Auxiliars de Conversa preveuen que el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport seleccioni aquests becaris, conjuntament amb les
entitats educatives dels països d’origen, i la comunitat autònoma assumeixi el
compromís de finançar un ajut de 700 euros mensuals per a la manutenció i
l’allotjament de l’1 d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019, així com de fer-se
càrrec de les despeses derivades de la contractació d’una pòlissa
d’assegurança que garanteixi la cobertura sanitària i repatriació dels auxiliars
de conversa.

4.

El pagament de l’ajut mensual de 700 euros s’ha de dur a terme a través dels
centres d’acollida, els quals, quan es tracti de centres privats concertats, han
de formalitzar el corresponent conveni de col·laboració amb la Conselleria
d’Educació i Universitat.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1.

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de l’actuació del centre
docent concertat _________________________ com a entitat col·laboradora durant el
curs 2018-2019 en relació amb els ajuts per als auxiliars de conversa, d’acord
amb el que disposa l’article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2.

Aquesta entitat col·laboradora declara, de manera responsable, que compleix
amb els requisits prevists en l’article 26 de l’esmentat Decret legislatiu, que té
les condicions de solvència adequades per dur a terme l’activitat i que no
incorre en cap de les prohibicions que estableix el Decret legislatiu per ser
entitat col·laboradora. Igualment, l’entitat col·laboradora se sotmetrà a les
obligacions establertes en l’article 28 del Decret legislatiu 2/2005.
De conformitat amb les bases de col·laboració entre el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport i la Conselleria d’Educació i Universitat, s’estableix un ajut
mensual de 700 euros, en concepte de manutenció i allotjament, de l’1
d’octubre de 2018 al 31 de maig de 2019, per a cada auxiliar de conversa.

3.

La quantia total màxima que es destinarà als ajuts de manutenció i
allotjament és de 1.680.000 euros d’acord amb la distribució següent:
 Primer trimestre del curs 2018-2019: fins a un màxim de 630.000 euros,
amb càrrec a la partida 13901-G/421E03/48000/00 dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
 Segon i tercer trimestre del curs 2018-2019: fins a un màxim de 1.050.000
euros amb càrrec a la partida 13901-G/421E03/48000/00 dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

4.

La justificació de l’activitat, d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura d’1 de juliol de 2009 i amb l’article 19.5 de l’Ordre ECI/1305/2005, de
20 d’abril de 2005, consistirà en el desenvolupament mensual de la funció

objecte del Conveni, que l’Administració, a través del Servei de Llengües
Estrangeres i Projectes Internacionals, verificarà d’ofici.
5.

La Conselleria d’Educació i Universitat tramitarà dos pagaments als centres
educatius, un corresponent als mesos d’octubre a desembre i l’altre
corresponent als mesos de gener a maig. Els centres es faran càrrec dels
pagaments mensuals corresponents a l’ajut de 700 euros un cop comprovat i
certificat que auxiliars de conversa han complert les seves obligacions amb
els centres.

6.

Independentment de la data d’ingrés efectiu de les quanties previstes, els
centres hauran de tramitar el pagament mensual als auxiliars durant la
darrera setmana del mes corresponent, de conformitat amb les previsions de
la clàusula setena d’aquest Conveni.

7.

Un cop tramitat el pagament mensual, els centres trametran a la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat durant la
primera quinzena del mes següent, l’original o una còpia compulsada del
rebut del pagament fet a través de la plataforma Moodle.

8.

Aquest Conveni serà vigent fins al 31 de maig de 2019.

Com a prova de conformitat, signem aquest Conveni en dos exemplars.
Palma, ___ de ________ de 2018

Per la Conselleria d’Educació i
Universitat

Pel centre _____________________

