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DUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE                                  
CERDANYOLA   
 
 
REUNITS 
 
D'una part, la senyora, Maite Fons Aumedes, directora dels Serveis Territorials al 
Vallès Occidental,  de la Generalitat de Catalunya, 
nomenat per la Resolució de data 1 de juliol de 2021 i 
Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 
procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (DOGC 
núm. 8344, del 18.02.2021). 
 
De l'altra part, la senyor Carlos Cordón Núñez, lcalde de l'Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès nomenat pel Ple de 15 de juny de 2019, el qual actua en 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
. 

 
 
MANIFESTEN 
 
1. 

poden 
scolarització. 

 
2. Que 

presentar, entre altres llocs, scolarització per tal que les 
gestioni.  
 
3. Que, en aquest marc, , de 16 de febrer, de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del 
Servei d'Educació de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals 

Departament 
 

Catalunya.  
acord. 
 
4. de Cerdanyola 

. 
 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, les parts, 
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ACORDEN 
 
 
1a. Crear scolarització del municipi de Cerdanyola que es regeix 
pels articles 19 i 20 del Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de l'oferta 
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya. 
 
2a. scolarització serà pres e de Cerdanyola, o 
per la persona en qui delegui, i actuarà com a vicepresidenta la directora dels Serveis 
Territorials al Vallès Occidental , o la persona en qui 
delegui. 
 
La comiss  erritorial del 
municipi corresponent ser Escolarització. 
 
3a scolarització té les funcions establertes per la normativa que 
regula el procediment vigent d'admissió en els centres del Servei d
Catalunya, que inclouen tasques de gestió, informació i acompanyament a les 
famílies. 
 
4a En el proc  
educació secundaria obligatòria, ó informa, orienta i 
dona suport a les famílies per presentar les sol·licituds segons el procediment establert 

 
 
5a  comportar obligacions econòmiques al 
Departament  en funció de la disponibilitat pressupostària.  
 
6a En relació amb 

informació pública és de la Generalitat. E  
 a

 
 

scolarització s'han d'abstenir de fer cap 
mena de difusió (ni activa ni a petició de tercers) d'informacions que puguin tenir 
efectes negatius en la lluita conta la segregació escolar, d'acord amb les directrius que 
a aquests efectes faciliti el Departament. En tot cas, es considera informació que pot 
afavorir la segregació escolar la relativa a les necessitats específiques de suport 
educatiu, la nacionalitat de l'alumnat, la composició social del centre, la demanda de 
places i les beques i ajuts. 
 
8a Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
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Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al 
Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra 

en cada moment. 
 

 
 

9a  de 
Cerdanyola 
 

 del present conveni. 

 
 
 
Perquè així consti, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
Pel Departament d'Educació                                  untament de Cerdanyola 
  
La directora dels Serveis Territorials        e, 
al Vallès Occidental 
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ANNEX 1. PROTECCIÓ DE DADES  
 
Als efectes , 

 
 

, i el seu personal vinculat a 
ficina M Escolarització  

 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 

utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 
 

instruccions infringeix el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades) (RGPD) o qualsevol altra disposició en matèria de 

 
 

efectuades per compte del r  
 

expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 
admissibles. 
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 

 
 
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa, a respectar la confidencialitat i a complir les 
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment. 
 
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals 
de les persones autoritzades per tractar dades personals. 
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moment de recollir les dades.  
 

i en qualsevol 
cas abans del termini de 72 hores, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.  
 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de 
la seguretat constitueixi un risc per als drets i llibertat de les persones físiques.  
 
l)  Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades del contacte al responsable.  


