CARTA DE SERVEIS

EDUCACIÓ

1. PRESENTACIÓ
La satssacció de les necessitats dels ciutadans de Gavà és la raó de ser del nostre Ajuntaeentl però
aquesta relació no esdevindrà correcta si l’Adeinistració eunicipal no sacilita als ciutadans una
insoreació clara sobre els serveis que s’osereixen i els requisits necessaris per accedir-hi. D’altra
bandal creiee que una adeinistració que vulgui estar realeent al servei dels ciutadans ha d’anar
eés enllàl sent-los avinents els drets que els pertoquen i prenent un seguit de coeproeisos que
garanteixin la prestació d’uns serveis d’acord aeb uns estàndards de qualitat.
Aquest es el propòsit de la Carta de Serveis que ha elaborat el Departaeent d’Educaciól que en
aquestes pàgines us expliquee.
La Carta sorea part del Pla de Millora de la Qualitat que estee iepulsant a tots els serveis
eunicipals il per tantl s’eeearca en l’objectul per a nosaltres sonaeentall d’acostar
l’adeinistració als ciutadans.
Així doncsl us anieo a conèixer i utlittarl a reclaear i taebé a valorarl els serveis i els coeproeisos
que hi trobareu.

Raquel Sánchet Jieénet
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2. D’ON NEIX AQUESTA CARTA I QUINA N’ÉS LA FINALITAT
-Aquesta Carta és el resultat de l’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat en el Departaeent de
Cultura dissenyat per garantr la qualitat del servei que prestee i la satssacció dels nostres clientsl
que no són altres que els ciutadans de Gavàl aeb una doble fnalitatt
- Defnir uns coeproeisos que satssacin les necessitats i les expectatves per a cadascuna de les
eatèries sobre les quals donee servei a les persones que ho requereixen.
- Millorar de sorea contnuada els nostres serveis incorporant-hi un conjunt de canvis adreçats a
eillorar la insoreació i ser eés àgil la traeitaciól alhora que sacilitaree la relació del Departaeent
aeb la ciutadania. En aquest senttl ens proposee soeentar la partcipació ciutadanal eitjançant
enquestesl a f de conèixer la seva valoració sobre els nostres serveis i poder-nos adaptar a les
seves necessitats. Al eateix teepsl prendree en consideració les queixes i opinions que ens sacin
arribar.

3. QUÈ FEM?
El Departaeent d’Educació de l’Ajuntaeent de Gavà iepulsa i proeou l’acció educatva eunicipal
no noeés del sector escolarl sinó taebé de tota la ciutadania. Així eateixl aquest servei atén les
deeandes i inquietuds de la ciutadania que tnguin relació aeb l’educaciól insorea dels serveisl
recursos i projectes que hi ha a l’abastl i vetlla per les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de
Gavà.
La eissió principal és insorear i atendre la ciutadania aeb l’objectu d’oserir una educació de
qualitat.
El nostre àmbit d’actuació:
Com a competències obligatòriesl segons earca la noreatval tenie tres serveis establertst
1. Conservaciól eantenieent i vigilància dels centres educatus d’educació insantl i prieària públics
Es sa un seguieent i derivació als serveis eunicipals corresponents de totes les tasques de
eantenieent ordinaril conservació dels edifcis educatusl vigilància i netejal segons earquen les
coepetències eunicipals.
2. Consell Escolar Municipal
És un organisee de consulta i partcipació de la coeunitat educatva de l’ensenyaeent no
universitari que sa possible la partcipació de tots els sectors ieplicats en la vida educatva.
Aeb aquesta fnalitat i context es va crear el Consell Escolar Municipal l’any 1989l un dret de tots
els ciutadans/es a l’educació.
3. Pla de suport a l’escolarittaciót Proposta de treball contra l’absentsee escolar a Gavà
Aeb l’objectu de treballar contra l’absentsee escolarl el Pla es basa principaleent en dos
aspectest
1. El dret dels insants i joves a rebre una escolarittació gratuïta i obligatòria fns als 11 anys.
2. La responsabilitat dels poders públics d’assegurar aquest dret; és a dirl vetllar perquè tots els
nens i les nenes estguin eatriculats en un centre educatu i hi assisteixin aeb regularitat.

Serveis propis del Departament:
4. Educació Especialt Escola Maria Felip Duran
L’Ajuntaeent de Gavà és ttular de l’escola d’Educació Especial Maria Felip. L’escola acull aluenes
de 3 fns a 21 anys aeb necessitats educatves especials teeporals o pereanentsl condicions
personals de discapacitat psíquical eotriu i/o sensorial i de trastorns de personalitat. Està
reconeguda pel Departaeent d'Ensenyaeent de la Generalitat de Catalunya i soteesa a la
noreatva vigent.
5. Ofcina Municipal d’Escolarittació
És una ofcina al servei del ciutadà/na per acoepanyar la saeília a l’hora de ser la preinscripció
escolar del seu fll/a i sol·licitar plaça en un centre educatu públic o concertat de Gavàl des de P3
fns a 4t d’ESOl ja sigui durant el període de eatrícula viva (al llarg del curs) coe dintre o sora de
procés.
Coe sol·licitar el serveit
-Presencial i aeb cita prèvia.
-S’atenen taebé consultes per telèson.
1. PFIt PTT
L’Ajuntaeent de Gavàl en conveni aeb el Departaeent d'Ensenyaeent de la Generalitat de
Catalunyal desenvolupa dos prograees de transició al treball de soreació prosessional inicial.
Altres serveis addicionals destacats:
7. Projecte Educatu de Ciutat (PEC)
El Projecte Educatu de Ciutat (PEC) és un projecte de partcipació ciutadana que defneix la ciutat
coe a ciutat educadora i quel aeb periòdiques revisionsl iepulsa accions educatves d’abast local.
8. Pla Educatu d’Entorn (PEE)
El Pla Educatu d’Entorn és un pla establert entre l’Ajuntaeent de Gavà i el Departaeent
d’Ensenyaeent de la Generalitat per tal d’establir accions educatves per eillorar l’èxit escolar i la
cohesió social.

9. Guia Educatva
És una eina elaborada per l’Ajuntaeent de Gavà adreçada als escolars i al prosessorat aeb
l’objectu de coepleeentar les eatèries que s’ieparteixen a les aules. Inclou tota una sèrie
d’actvitatsl tallers i xerrades sobre diserents teees curriculars per donar resposta a les necessitats
educatves i donar suport a la soreació dels nostres aluenes.
10. Beques i ajuts escolars
L’Ajuntaeent de Gavà osereix una sèrie de beques per a les saeílies que necessiten un ajut
econòeic per asrontar les despeses que coeporta la coepra de llibres de textl les actvitats
extraescolars i les sortdes escolars curriculars.
Tota la insoreació i la docueentació la trobareu penjada en aquest enllaç de la web de
l’Ajuntaeentt httpst//eseu.gavaciutat.cat/
11. Subvencions als centres educatus i AMPA
Per tal de donar suport als projectes que posen en earxa els centres educatus aeb els seus
aluenes i saeíliesl i taebé les actvitats que duen a teree les AMPAl l’Ajuntaeent col·labora aeb
totes les enttats educatves aeb un ajut econòeic destnat a detereinats projectes i accions
d’interès per a la coeunitat educatva.
Tota la noreatval la insoreació i els annexos per sol·licitar aquest tpus de subvenció la trobareu
en aquest enllaçt httpst//eseu.gavaciutat.cat/
12. Foreació d’adults
És la soreació que s’ieparteix a partr dels 18 anys en endavantl tant soreació reglada coe no
regladal aeb la fnalitat que la persona adulta pugui sorear-se al llarg de la seva vidal tant per
cobrir una necessitat laboral coe per un interès personal.
L’oserta de l’Ajuntaeent surt publicada cada trieestre i se’n sa disusió. Taebé n’ieparteix el Centre
de Suport a l’Empresal el Consorci per a la Normalització Lingüístca i l’Escola d’Adults Eramprunyà.

Els tràmits que corresponen al nostre departament els podeu gestonar per mitjà dels canals
següents:
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A la darrera pàgina d’aquesta Carta de Serveis hi trobareu les adreces d’aquests canals de comunicació.

4. ELS NOSTRES COMPROMISOS DE SERVEI
En general:
1. Us atendree aeb el eàxie respectel cordialitat i confdencialitat.
2. Us sacilitaree insoreació clara i entenedora sobre qualsevol dels tràeits indicats en aquesta
Carta tant de sorea presencial coe telesònica o teleeàtca.
3. Faree accessible des de la pàgina web eunicipal l’accés a la insoreaciól als iepresos o
soreularis que siguin necessaris per esectuar els diserents tràeits.
4. Els coeproeisos assenyalats en aquesta Carta de Serveis es eesuraran eitjançant indicadors de coeplieentl aeb l’objectu de eillorar constanteent el servei donat als ciutadans.
5. Traeitaree les queixes i suggerieents rebuts per diserents vies en un tereini no superior a
15 dies.
En relació amb els nostres serveis:
1. Dur a teree anualeent una caepanya insoreatva sobre el procés de preinscripció i
eatrícula per a l’obtenció d’una plaça escolar al eunicipi. Aquesta caepanya inclout
enviaeent de cartes a les saeílies que han d’escolarittar els seus flls a P3l xerrades
específques sobre el suncionaeent del procésl i publicació de tota la insoreació que és
d’interès a la web de l’Ajuntaeent.
2. Atendre les saeílies que sol·licitn el nostre servei OME aeb cita prèvia en un tereini no
superior a 3 dies hàbils.
3. Garantr una atenció al ciutadà/na seepre prosessional i personalittada i utlittar el teeps
necessari per a cada consulta.
4. Donar suport al currículue escolar dels insants i joves aeb actvitatsl tallers i xerrades que
puguin resorçar detereinats aspectes en la soreació de l’aluenat eitjançant la Guia
Educatval una eina revisada i actualittada anualeent i lliurada en soreat digital el ees de
juny als centres educatus.

5. Donar suport econòeic als projectes educatus dels centres docents i les AMPA eitjançant
el prograea anual de subvencions de concurrència ordinària per a enttats educatves de la
ciutatl segons earquen les bases.
1. Planifcar una vegada a l’anyl aeb els serveis corresponents de l’Ajuntaeentl les obres de
eantenieent i eillora que es puguin dur a teree l’estu per adequar els centres d’educació
insantl i prieària públics de la ciutat.
7. Fer un seguieent pereanent del eantenieent de les instal·lacions i edifcis d’educació
insantl i prieària públics de la ciutat.
8. Iepleeentació del Pla Local d’Absentsee Escolar en els terees que el protocol indica per
tal de conèixer i poder actuar sobre les seves causes aeb una convocatòria eíniea de tres
sessions anuals.
9. Gestonar el Consell Escolar Municipal tot asavorint-ne la partcipació de la coeunitat aeb la
convocatòrial aleenysl de tres sessions anuals.
10. Dinaeittar el PECl Projecte Educatu de Ciutatl organittant coe a eínie dues trobades
anuals aeb la coeunitat educatva.
11. Establir dues trobades periòdiquesl coe a eíniel cada curs escolarl aeb el conjunt dels
equips directus dels centres educatus per insorear i coordinar teees que són d’interès
coeú en la dinàeica escolar.
Els terminis anteriorment indicats corresponen a dies hàbils, llevat que es digui que són dies
naturals.
En el cas que es constat l’incoeplieent d’algun dels coeproeisos abans indicatsl els ciutadans
asectats tndran el dret a rebre de l’Ajuntaeent una disculpa soreal aeb indicació de les eesures
que es duran a teree per tal d’evitar en el sutur la reiteració dels eateixos sets.

5. NORMATIVA BÀSICA APLICABLE
A eés de la noreatva general relatva al règie locall procedieent adeinistratul règie jurídic de
les adeinistracions públiquesl atenció a la ciutadanial transparèncial partcipació ciutadanal
protecció de dadesl etc.l la noreatva específca relatva als serveis objecte d'aquesta Carta ést
Normatva estatal:



Consttució espanyolal de 27 de deseebre de 1978 (art. 27).



Llei orgànica 2/2001l de 3 de eaigl d’educació (LOE).



Llei orgànica 8/2013l de 9 de deseebrel per a la eillora de la qualitat educatva (LOMCE).



Llei orgànica 7/1985l de 2 d’abrill reguladora de les bases de règie local.



Llei orgànica 27/2013l de 27 de deseebrel de racionalittació i sostenibilitat de
l’adeinistració local (LRSAL).



Llei orgànica 1/1991l de 15 de generl de protecció jurídica del eenorl de eodifcació parcial
del codi civil i de la llei d’enjudiciaeent civil. BOE núe. 15l de 17-1-1991 (art. 13).

Normatva autonòmica


Estatut d’Autonoeia de Catalunya (2001) (art. 21 i 131).



Llei 12/2009l de 10 de juliol (LEC).



Decret 75/2007l de 27 de earçl pel qual s’estableix el procedieent d’adeissió de l’aluenat
als centres d’ensenyaeent susragats aeb sons públics (DOGC núe. 4852l de 29-3-2007).



Pacte Nacional per a l’Educaciól 2001 (Àebit IV).

Normatva local


Ordenança general de subvencions de l’Ajuntaeent de Gavà. Llei 38/2003.

6. DRETS DE LA CIUTADANIA
En utlittar els serveis objecte d'aquesta Carta de Serveis de l’Ajuntaeent de Gavà es té dret at


Rebre insoreació clara i detallada sobre els recursos als quals poden tenir dret i sobre els
requerieents necessaris per accedir-hi.



Rebre un tracte de respecte i deserència per part de les autoritats i eepleats públicsl que els
han de sacilitar l’exercici dels seus drets i el coeplieent de les seves obligacions.



Rebre assistència en l’ús de eitjans electrònics en les seves relacions aeb l’adeinistració
pública.



Rebre una atenció individualittadal si escaul coe a ciutadà/na o en representació d’una
enttat eunicipal.



Partcipar lliureeent en els processos de partcipació ciutadanal d’acord aeb les condicions
establertes.



Exigir les responsabilitats de les adeinistracions públiques i autoritatsl quan així
correspongui legaleent.



La protecció de dades de caràcter personal i a la seguretat i confdencialitat de les dades que
fgurin als ftxersl sisteees i aplicacions de les adeinistracions públiques.



Qualsevol altre dret reconegut en la Consttució i en les lleis.

7. LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
La vostra col·laboració ens pereetrà conèixer les vostres expectatves i orientar el servei que
prestee cap a la qualitat per atendre les necessitats detectadesl eseenant-ne les eancances i
resorçant-ne els aspectes que eés valoreu.
Com?
-Foreulant les propostesl suggerieents i queixes que considereu adients.
-Fent-nos saber les incidències que detecteu pels eitjans que siguin possibles (webl correu
electrònicl telèson…) per relacionar-vos aeb nosaltres.
Concretaeentl esperee de cadascú de vosaltrest


Que tracteu aeb respecte i consideració el personal eunicipal que presta els serveis.



Que si heu de ser qualsevol tràeitl us assegureu de la docueentació que cal presentarl
dates en què es pot ser i altres requisits trucant prèviaeent al telèson gratuït 900 113 388 o
consultant la web www.gavaciutat.cat.



Que utlitteu els soreularis establerts per a cada tràeitl que podeu trobar a la pàg. web
eunicipal anterioreent eseentada o que us els sacilitarà l’OAC.



Que sol·liciteu cita prèvia al telèson gratuït 900 113 388.

8. UNITAT RESPONSABLE DE LA CARTA
Departament d’Educació
Àmbit de Benestar i Acció Social

ON SOM
Departament d’Educació
Consultes aeb el personal del Departaeent
Plaça de Jauee Baleesl s/nl planta 2al 08850 Gavà
HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL
-Oficina Municipal d’Escolaritaació (OMEr
Dillunsl dieecres i divendresl de 9.30 a 11.30 h
Dieartsl de 11.30 a 18.30 h
Prieera quintena de seteebret de dilluns a divendresl de 9.30 a 13.30 h
- Enllaç cita prèviat https://web-22m.bbooeeob-om./booeeo/booehhom.ebhmm.l?_
login=mrue&n-s=wl7am7w4m7
-Informació sobre beques i subvencions escolars
Enllaç on trobareu tota la insoreaciót https://eseubgavaa-iumamb-am/
OAC Ajuntament
Consultes de tpus generall presentació i registre de docueents
Plaça de Jauee Baleesl s/nl planta baixal 08850 Gavà
HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL
Dillunsl dieecres i divendresl de 9 a 14.30 h
Diearts i dijousl de 9 a 19 h

TELÈFONS:
Centraletat 93 213 91 00
Àebit de Benestar i Acció Socialt 93 213 91 31
Insoreació i traeitació gratuïtt 900 11 33 88
FAXt 93 213 91 08
CORREU ELECTRÒNICt
Generalt ajuntaeent@gava.cat
Web: www.gavaciutat.cat

