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AJUNTAMENT DE MANLLEU

dictamen C. Informativa - - Adhesió a l’Educació 360.
Educació a temps complet a Catalunya.

Localització de l'activitat

INFORME/PROPOSTA DE DICTAMEN DEL/DE LA RESPONSABLE DE L’ÀREA DE
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

A) QUALITAT DEL/DE LA FUNCIONARI/ÀRIA QUE EMET L’INFORME:
Sra. Betlem Parés i Cuadras, en qualitat de coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i
Promoció Econòmica i acomplint les funcions pròpies del lloc de treball encomanades per la
RLT.
B) JUSTIFICACIÓ LEGAL PER A L’EMISSIÓ DE L’INFORME
L’informe s’emet, acomplint el que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, sobre la necessitat d’informe del cap de la dependència a
qui correspon el tràmit de l’expedient.
La legislació local estableix que els informes hauran de precisar la legislació aplicable a cada
cas i hauran de determinar si les propostes de resolucions s’hi adeqüen (art. 179.3 del text
refós de la LLMRLC; article 3.3.a) del RD 128/2018 de 16 de març i art. 173 2. del ROF).
L’art. 175 disposa que els informes que resolguin expedients es redactaran en forma de
proposta de resolució i contindrà: enumeració dels fets, disposicions legals aplicables i
al·legació raonada de la doctrina i pronunciaments que hagi de contenir la part dispositiva.
L’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que llevat de disposició expressa en contrari els
informes seran facultatius i no vinculants.
Per aquests motius i havent analitzat els antecedents de fet que concorren en aquest
expedient i els fonaments jurídics que els són aplicables, elevo per al seu tràmit el següent:
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Part expositiva:
1. La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360.
2. L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els
diversos àmbits educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives
es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi
itinerari vital.
3. L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius,
entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la
innovació educativa.
4. La Diputació de Barcelona ha realitzat una crida a la participació dels ens locals de la
demarcació de Barcelona en l’Aliança, fixant com a criteris per a l’adhesió a l’Aliança
Educació 360 que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com els
compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament
d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics
per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.
Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es redacta i
S’INFORMA FAVORABLEMENT aquest dictamen per tal que se li doni el tràmit
oportú per part de la Comissió Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple
municipal, d’acord amb la part dispositiva que, a judici de la persona que informa,
ha de respondre als següents

ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest i els compromisos
dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web de l’Aliança Educació 360.
Segon.- . Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona, juntament amb el nom d’un
representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors amb els responsables
de l’Aliança Educació 360.
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El que s’informa amb caràcter preceptiu però no vinculant i per tant salvant el
superior criteri de la corporació o de qualsevol altre que en dret estigui més ben
fonamentat respecte d’aquest dictamen de la Comissió Informativa.
FISCALITZACIÓ
De conformitat amb el que disposa l’article 214 del Reial decret 2/2004, de 5 de març pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i els articles
corresponents al control de les Bases d’Execució del Pressupost vigent emeto el següent
sentit de fiscalització
Intervenció: VIST I CONFORME
Intervenció: CONFORME AMB OBSERVACIONS, segons informe.
Intervenció: ASSABENTAT
Intervenció: ASSABENTAT AMB OBSERVACIONS, segons informe.
Intervenció: FISCALITZAT AMB REPARAMENT, segons informe.
F_FIRMA_10

F_GRPFIRMA_TECNIC

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'interventor
Manel Vázquez i Díaz
10-07-2018 11:14

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La coordinadora de l'Àrea de Serveis a
les Persones i Promoció Econòmica
Betlem Parés i Cuadras
10-07-2018 12:17
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