
  
PROPOSTA D'ACORD 

NÚMERO EXPEDIENT 2016/5   

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT RECURS TÈCNIC DIBA 2016. ELABORACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE
CIUTAT (PEC) SANT ANDREU DE LLAVANERES

Assumpte: Acceptació pel Ple de l'ajuntament de l'elaboració i desenvolupament del Projecte Educatiu de
Ciutat de Sant Andreu de Llavaneres, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Que la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d'Educació, de l'Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies, proporciona als ajuntaments un recurs tècnic per a l'elaboració del Projecte Educatiu
de  Ciutat  (PEC)  a  aquells  ajuntaments  que  ho  sol·licitin.  Aquest  recurs  està  inclòs  en  els  recursos
disponibles del Catàleg de la Xarxa de Municipis 2016-2019.

Que el PEC s'entén com un procés participatiu, un instrument facilitador del model educatiu que es vol per
al municipi, un projecte liderat pels governs locals i que dóna veu a tots aquells que hi participen.

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, des de la regidoria d'Educació, va sol·licitar aquest
recurs tècnic per desenvolupar estratègies participatives de la comunitat educativa del municipi.  Va ser
estimada  amb  el  núm.  de  registre  1640003099  el  27  de  juny  de  2016.

Vist l'informe tècnic d'Educació.

Vista  la  normativa  relacionada  i  els  estudis  de  la  Diputació  sobre  les  experiències  dels  PEC en  els
municipis de la província de Barcelona.

Que és  recomanació  de la  Diputació  de Barcelona per  a  l'elaboració  i  desenvolupament  del  Projecte
educatiu de ciutat de Sant Andreu de Llavaneres que sigui adoptat l'acord en sessió plenària.

Per tot això, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament:

Primer.- ACCEPTAR el recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, sol·licitat en data 27 de gener de 2016 i
estimat el 27 de juny de 2016 amb el núm. de registre 1640003099.

Segon.- ACORDAR el suport al desenvolupament del projecte educatiu.

Tercer.- APROVAR la despesa per valor de 700 € a càrrec de la partida 321.226.19 activitats àrea del
pressupost de 2016, en concepte de despeses d'organització del Fòrum de participació ciutadana.

Tercer.- NOTIFICAR a la Gerència de serveis d'Educació de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de
la Diputació de Barcelona d'aquests acords als efectes oportuns.

Sant Andreu de Llavaneres, 12 de juliol de 2016

La Regidora 

Anna Sosa i Ròdenas
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