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CONVENI – Col·laboració entre l’Escola de Sobreestants i l’ACM 

1. Objecte: 

Establir un marc de col·laboració entre l’Escola de Sobreestants d’Obres Públiques i l’ACM en 
matèria de formació.  

 
2. Parts firmants: 

ACM – Escola de Sobreestants d’Obres Públiques 

 
3. Data de firma: 

15/04/2015 

 
4. Duració: 

2 anys, prorrogat tàcitament pel mateix període 
 

5. Drets i obligacions: 

1. L’Escola de Sobreestants es compromet a: 

- Oferir el servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral per als treballadors de 

l’administració local que els permet el reconeixement dels mòduls dels cicles formatius 

- Organitzar, coordinar i impartir, els cursos que es determinin en el pla anual, elaborat 

conjuntament amb l’ACM, pel reciclatge dels membres dels municipis associats 

- Fer constar el logo de l’ACM en tota la documentació relacionada amb els cursos en què col·labori 

aquesta entitat. 

- Cedir aules i recursos per a sessions puntuals de formació de l’ACM. 

- Oferir cursos propis de reciclatge 

 

2. L’ACM es compromet a: 

- Incloure en el seu aplicatiu de necessitats formatives del personal dels ens locals les accions 

formatives que s’ofereixin conjuntament amb l’Escola de Sobreestants. 

- Comunicar a l’Escola de Sobreestants les necessitats formatives que es detectin i corresponguin al 

seu àmbit d’actuació. 

Promoure, en la mesura que sigui possible, la incorporació de la categoria professional de 

Sobreestant en l’organigrama dels ens locals en les àrees de manteniment i/o gestió de serveis.  

- Donar suport en qüestions d’interès general del col·lectiu dels Sobreestants 

- Difondre el perfil de Sobreestant tant d’obra civil com d’edificació.  

 

3. La promoció de cursos formatius i la representació institucional en els actes que se’n derivin serà 

sempre compartida per ambdues entitats.  

 
6. Obligats: 

ACM – Escola de Sobreestants d’Obra Pública. 
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7. Estat d’execució: 
 
Vigent 

 

 


