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Referència: 2020/5461F
Assumpte: Conveni de col·laboració amb un professional de l'educació en l'àmbit STEAM 

per a la realització d'activitats educatives d'interès general.
Interessat: DANIEL AVIA ROSSELLO 
SECRETARIA (SRJ) 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB UN PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ EN L’AMBIT STEAM 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES D’INTERÈS GENERAL

Llucmajor, a la data de la signatura electrònica.

D’una banda el Sr. Éric Jareño Cifuentes, batle de l’Ajuntament de Llucmajor, amb CIF 
P0703100 H, i amb domicili social a la plaça d’Espanya, 12, actuant en nom i representació 
de la corporació, assistit del Sr. Marc Rigo Manresa, amb NIF 18218814P, secretari de la 
corporació, en les seves funcions de fedatari públic, en compliment de l’art. 3.2, apartat i) del 
RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

I de l’altra el Sr. Daniel Avià Rosselló, amb DNI núm. 43095146T, amb domicili a Llucmajor, 
al carrer de Campos, 12. 

A N T E C E D E N T S

I. El Sr. Avià és enginyer tècnic en telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, i 
tècnic de projectes de desenvolupament d’aplicacions de serveis socials, i està 
interessat en realitzar activitats formatives i educatives de caràcter extraescolar en 
l’àmbit STEAM (acrònim de l’anglès Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics), amb el propòsit de fomentar el coneixement i l’experimentació dels 
joves de Llucmajor en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les 
matemàtiques. 

II. En aquests darrers anys ja han sortit del municipi de Llucmajor diversos estudiants que 
han aconseguit importants fites en esdeveniments nacionals i internacionals vinculats 
a l’àmbit STEAM, i es considera d’interès general que des de l’Ajuntament es pugui 
col·laborar i facilitar als estudiants llucmajorers la possibilitat de fer camí és aquesta 
temàtica.

III. Per poder dur endavant aquesta col·laboració, es necessita disposar d’un espai 
adequat en un centre educatiu, per a la qual cosa es compta amb el vistiplau de la 
direcció del CEIP Sa Marina.  

En virtut d’aquests antecedents, ambdues parts formalitzen el present conveni de 
col·laboració d’acord amb les següents
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C L À U S U L E S

PRIMERA. Objecte del conveni
Mitjançant el present conveni l’Ajuntament de Llucmajor autoritza el Sr. Avià per utilitzar una 
zona reduïda del menjador del CEIP Sa Marina, fora de l’horari lectiu, per tal de dur a terme 
accions formatives i d’experimentació amb els nins i nines del terme municipal de Llucmajor, 
a partir de 6 anys d’edat, que estiguin interessats en les àrees de coneixement de la ciència, 
la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques. La utilització dels espais cedits 
s’haurà de dur a terme sense interferir en les activitats de l’escola, d’acord amb les 
indicacions de la direcció del Centre, i les que eventualment marqui l’Ajuntament. 

En el cas que sorgeixin necessitats puntuals i de caràcter excepcional, que siguin 
incompatibles amb l’ús de les instal·lacions per a activitats STEAM, serà preferent l’ús de 
l’Ajuntament o del Centre. 

SEGONA. Obligacions del Sr. Avià
El Sr. Avià s’obliga a utilitzar l’espai cedit exclusivament per realitzar activitats periòdiques 
STEAM durant els cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022, sense interferir en el normal 
funcionament del centre, amb grups reduïts de no més de 12 participants, diversos dies a la 
setmana, de dilluns a divendres, a partir de les 17 hores, i els dissabtes al matí, amb 
sessions d’entorn a dues hores, de setembre a juny. 

Així mateix, el Sr. Avià s’obliga a dotar l’espai de tot el material necessari per realitzar les 
activitats, i que aquest material també estigui disponible per al Centre en horari lectiu. Entre 
l’esmentat material hi haurà el mobiliari específic per realitzar activitats STEAM, pissarra 
digital amb projector, i ordinador portàtil. 

TERCERA. Actuacions d’interès general
Al marge de les obligacions descrites a la clàusula segona, el Sr. Avià durant la vigència del 
present conveni s’obliga a:

- Realitzar els tallers gratuïts d’STEAM que acordi amb el regidor delegat d’Innovació, 
especialment amb motiu de les fires, de Nadal, del dia de la Dona, o de projectes 
educatius de l’Ajuntament, com els Programes de Qualificació Individual.

- Admetre puntualment, i amb caràcter gratuït, alumnes amb mancança de recursos 
que li derivin els Serveis Socials de l’Ajuntament. 

- Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització conjunta d’esdeveniments STEAM que 
contribueixin a donar visibilitat al municipi de Llucmajor en aquest àmbit. 

QUARTA. Patrocini
En totes les accions de divulgació i difusió de les activitats, en l’organització de 
competicions, així com en el material de marxandatge que es faci servir en el foment de 
l’STEAM, s’haurà de fer constar el patrocini de l’Ajuntament de Llucmajor com a 
col·laborador. 
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CINQUENA. Vigència
El present conveni tendrà vigència des del moment de la seva firma i fins a 30 de juny de 
2022, sense que sigui possible la seva pròrroga. En cas que hi hagi interès en mantenir 
l’acord de col·laboració, s’haurà de aprovar i firmar un nou conveni. 

SISENA. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni, al marge de la finalització del període de vigència:
El mutu acord entre les parts.
L’incompliment de les obligacions assumides per les parts. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, juntament amb el 
secretari de la Corporació.

Firma Electrónica ALCALDE/SA

Firmat electrònicament per:

Eric Jareño Cifuentes
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