
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/543/2014, de 3 de març, per la qual es dóna publicitat al Protocol de coordinació entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i la Comunitat
Autònoma d'Aragó, per al desenvolupament d'accions coordinades en matèria d'educació (codi d'inscripció
2013/1/004).

En data 3 de juliol de 2013 es va signar el protocol de coordinació entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Comunitat Autònoma d’Aragó, per al
desenvolupament d’accions coordinades en materia d’educació.

Ateses les previsions de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i
regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació,

Resolc:

Fer públic el protocol de coordinació signat el 3 de juliol de 2013 entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Comunitat Autònoma d’Aragó, per al
desenvolupament d’accions coordinades en materia d’educació, que es transcriu com annex a aquesta
Resolució.

Barcelona, 3 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex

Protocol de coordinació entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Ensenyament i la Comunitat Autònoma d’Aragó per al desenvolupament d’accions coordinades en matèria
d’educació

Saragossa, a 3 de Juliol de 2013

Reunits

D’una part, l’Excma. Sra. Dolores Serrat Moré, consellera d’Educació, Universitat, Cultura i Esport, actuant en
nom i representació del Govern d’Aragó, facultada per a aquest acte per Acord del Govern d’Aragó d’ 11 de
juny de 2013.

De l’altra, l’Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, Annex, de 27 de desembre
de 2012), i actuant en virtut de l’autorització que se efectua per Acord del Govern en data 25.6.2013.
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Ambdues parts, actuant en nom i representació de les seves respectives institucions es reconeixen
recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a subscriure el present protocol i, amb aquest fi

Exposen

Que tant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com el Departament d’Educació,
Universitat, Cultura y Esport del Govern d’Aragó tenen interès a treballar per al desenvolupament d’accions
coordinades, tenint en compte les competències respectives d’ambdós Departaments. En el marc d’aquest
interès, amb data 6 d’abril de 2010, ambdós Departaments van subscriure un Protocol de col·laboració en
matèria educativa.

Que l’article 14.3 de la Llei aragonesa 1/2011, de 10 de febrer, de Convenis de la Comunitat Autònoma
d’Aragó, faculta a la Comunitat Autònoma d’Aragó per a establir relacions específiques de col·laboració amb les
Comunitats Autònomes que tinguin vincles culturals, històrics o geogràfics comuns i, en particular, amb les que
van formar part de la Corona d’Aragó.

Que els lligams històrics, culturals i lingüístics que uneixen des de fa segles Catalunya i Aragó constitueixen un
camp favorable per al desenvolupament de relacions entre centres escolars, ensenyants i alumnes.

Que els intercanvis i la col·laboració en l’àmbit dels ensenyaments generals, tecnològics i professionals,
permeten una millor inserció dels joves en un món laboral que demana cada vegada més capacitat i més
mobilitat.

Que la promoció i l’estudi recíprocs de les llengües i de les cultures contribueixen a la comprensió i a la
solidaritat de les persones.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, en el marc del que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 1/2011, de 10 de
febrer, de Convenis de la Comunitat Autònoma d’Aragó, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i aprovada la subscripció aquest protocol per Acord
del Govern de la Generalitat de de data 25.6.2013, es considera convenient formalitzar un protocol de
col·laboració d’acord amb les següents

Clàusules

Primera.- Objecte.

L’objecte d’aquest protocol és establir les línies de col·laboració entre el Govern d’Aragó, a través del
Departament d’Educació, Universitat, Cultura y Esport, i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, en matèria d’investigació en educació, de difusió d’iniciatives
pedagògiques, de formació inicial i continuada del personal, i de creació de recursos didàctics, d’acord amb els
lligams, històrics, culturals i lingüístics.

Segona.- Actuacions.

El Departament d’Educació, Universitat, Cultura i Esport del Govern d’Aragó i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya actuaran coordinadament per a la consecució de les actuacions següents:

a) Desenvolupar projectes d’especial interès comú entre Catalunya i la Comunitat Autònoma d’Aragó.

b) Facilitar les trobades d’alumnes i professors a fi de promoure intercanvis escolars, intercanvis d’estudiants,
trobades d’ensenyants, estades professionals o lingüístiques.

c) Promoure activitats de cooperació per a l’educació i la formació professional i contínua.

d) Desenvolupar els intercanvis i les accions comunes dins el domini de la formació inicial i contínua dels
inspectors/es d’ensenyament, dels directors/es de centre, dels ensenyants i del personal dels centres de
recursos i formador.

e) Afavorir els projectes educatius que valorin el patrimoni cultural i lingüístic d’ambdues comunitats des de
l’escola primària fins a la Universitat.
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f) Facilitar l’aprenentatge del català i la innovació educativa referida a aquest aprenentatge.

g) Promoure la difusió, l’intercanvi i la producció d’eines pedagògiques en català.

h) Establir acords d’homologació dels estudis de català realitzats en l’ensenyament reglat.

Tercera.- Comissió Mixta de Seguiment

1. Ambdues parts constituiran una Comissió Mixta paritària que tindrà com a finalitats el desenvolupament,
seguiment i resolució de possibles controvèrsies en relació amb el present protocol. Estarà formada per tres
membres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i tres més nomenats per la
Consellera d’Educació, Universitat, Cultura i Esport del Govern d’Aragó.

2. La Comissió té com a finalitat promoure les accions que permetin complir els objectius i les condicions
estipulats en el protocol.

3. Es reunirà amb una periodicitat anual i sempre que ho demani una de les parts. En la primera reunió, la
Comissió escollirà les persones que l’han de presidir i les que han d’aixecar actes de les reunions.

Quarta. - Intercanvis i comissions de servei.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Educació, Universitat,
Cultura y Esport del Govern d'Aragó es facilitaran la concessió d'intercanvis i comissions de servei de
professorat de català dels centres on s'ofereix aquest ensenyament, respectant en tot moment la normativa
d'aplicació. Les retribucions dels comissionats aniran a càrrec del Departament que ho sol·liciti.

Tanmateix, la petició de comissió de serveis serà anunciada al Departament corresponent abans de l'inici del
curs en què es farà efectiva, preferentment, abans de la finalització del curs immediatament anterior; la durada
de la comissió de serveis ha de ser garantida per a tot el curs escolar.

Cinquena. - Desenvolupament.

Per tal de poder aplicar les clàusules previstes en aquest protocol, s’elaboraran els documents específics que
necessitin cada acció particular.

Sisena. - Vigència del protocol.

Aquest Protocol té efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de tres anys, es pot
prorrogar, mitjançant addenda, previ acord exprés d'ambdues parts abans que finalitzi la seva vigència, per
nous períodes de tres anys.

Setena. - Causes d'extinció.

1. Aquest protocol podrà ser resolt, prèvia comunicació amb un mes d'antelació, per incompliment dels
compromisos que s’hi recullen.

2. També es pot resoldre en els casos següents:

a) Per mutu acord, que ha de constar per acord subscrit per les parts signants.

b) Per impossibilitat sobrevinguda.

c) Per denúncia d'una de les parts, realitzada per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos.

d) Per altres causes establertes en la normativa vigent.

Vuitena. - Naturalesa i jurisdicció.

1. Aquest Protocol té caràcter jurídico-administratiu i es regularà pel que estableix la Llei 1/2011, de 10 de
febrer, de Convenis de la Comunitat Autònoma d'Aragó, i per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
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de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

2. Les controvèrsies sobre la interpretació i execució d'aquest protocol de col·laboració, un cop esgotada la via
de la Comissió Mixta de Seguiment, prevista a la clàusula tercera, hauran de ser resoltes per l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.

I en prova de conformitat, signen les parts el present document, en català i en castellà, en dos exemplars, al
lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

La Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

La Consellera d’Educació, Universitat, Cultura i Esport del Govern d’Aragó

Dolores Serrat Moré

(14.071.028)
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