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PROPOSTA 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació del servei de 
monitoratge del Taller d’Estudi Assistit del col·legi Cor de Maria, dins el Pla Educatiu d’Entorn. 
 
En data 22 de febrer de 2006, es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni,  per a la implementació d’un Pla Educatiu d’Entorn a 
Sant Celoni, pel curs 2006-2007. Aquest conveni ha estat objecte de renovació mitjançant 
addendes fins el curs 2014-2015.  
 
En data 27 de juliol de 2015, es va signar un nou conveni de col·laboració entre l’administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per al Pla Educatiu d’Entorn. 
 
La clàusula onzena estableix que “aquest conveni serà vigent en el moment de la seva signatura, 
amb efectes des de l’inici del curs 2015-2016, i fins l’acabament del curs 2018-2019. En finalitzar la 
seva vigència i, després d’avaluar l’assoliment dels objectius, es podrà establir un nou conveni, si 
s’escau, que doni suport al manteniment de la xarxa”. 
 
La clàusula tercera del conveni estipula que “per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla 
Educatiu d’Entorn en el municipi es crea la Comissió Representativa – Institucional, l’òrgan de 
decisió d’un Pla Educatiu d’Entorn. Serà presidida per l’alcalde/dessa o regidor/a en qui delegui, i 
actuarà com a vicepresident/a el/la director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona 
en qui delegui”. 
 
La clàusula cinquena del conveni estableix que “les funcions de la Comissió Representativa – 
Institucional són: 
 

- Aportar, si s’escau, a partir d’una diagnosi prèvia, un projecte educatiu que concreti els 
objectius específics del Pla Educatiu d’Entorn, tot responent als objectius generals del 
Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament 

- Concretar l’estructura organitzativa del Pla Educatiu d’Entorn i definir la composició de la 
Comissió Operativa i de les comissions participatives o grups de treball 

- Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris 
- Recollir els compromisos dels agents educatius participants 
- Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria 
- Custodiar les actes dels acords adoptats i vetllar per la seva execució 
- Fer el seguiment i l’avaluació del Pla Educatiu d’Entorn 

 
En data 7 d’octubre de 2016, la Comissió Representativa – Institucional del Pla Educatiu d’Entorn, 
va aprovar el projecte d’actuacions per al curs 2016-2017. En aquest projecte d’actuacions es va 
aprovar 3 projectes que tenen la necessitat de contractació de personal per part de l’Ajuntament: 
 

- Tallers d’estudi assistit: és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en 
un entorn sociocultural desfavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum 
escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar 
totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal 

- Els tallers d’estudi assistit són una acció educativa realitzada en cada centre en horari 
extraescolar amb els següents objectius: 

o -Afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques, preferentment les 
vinculades a l’aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i a la competència 
comunicativa 

o Promoure l’ús de les tècniques d’organització, d’estudi i un reforç dels hàbits 
bàsics de treball 



Economia 
Pl. de la Vila, 1   08470 Sant Celoni 
Tel. 93 864 12 14 - Fax 93 867 39 14 
economia@santceloni.cat 
NIF P-0820100 F 

 

o Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i de la comprensió oral i escrita tot 
promovent l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, 
aprenentatge i la cohesió social 

 
Una de les actuacions incloses en el Pla Educatiu d’Entorn és el TEA (Taller d’Estudi Assistit), que 
consisteix en tallers de suport a la tasca educativa per infants i joves amb necessitats educatives, 
realitzats a cada escola, en horari extraescolar, que són conduïts per mitjà de tècnics auxiliars 
docents.  
 
La dotació assignada per la Comissió Representativa – Institucional per al Col·legi  Cor de Maria 
per portar a terme aquest TEA és de 2.000.-euros, de la partida 07.326B0.22606 Pla Educatiu 
d’Entorn per aquest curs 2016.2017, 
 
El Col·legi Cor de Maria ha decidit comptar amb els serveis de la professional Obdúlia Potrony 
Bernat, per tal de portar a terme els tallers TEA per la seva confiança i professionalitat dels darrers 
anys. La seva condició de ser un centre públic concertat li permet lliurament escollir la persona i no 
dependre de les persones amb millors puntuacions de la borsa de treball per als llocs de tècnics 
d’auxiliars docents, convocatòria que es va aprovar per resolució de l’Alcaldia de 7 d’octubre de 
2016. 
 
La direcció de l’àrea de Cultura i Educació informa que el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni és 
un pla conveniat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i no s’incorre 
en supòsits d’execució simultània del mateix servei públic. 
 
Vist el pressupost presentat per Obdúlia Potrony Bernat, que puja la quantitat total de 2.000.-euros, 
exempt d’IVA segons l’article 20, apartat 9, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Cultura i Educació. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 2.000.-euros (exempt d’IVA segons l’article 20, apartat 9, de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre). 

- Partida pressupostària: 07.326B0.22606 Reunions, conferències i cursos 
- Concepte: Servei de monitoratge del Taller d’Estudi Assistit del Col·legi Cor de Maria, curs 

2016-2017, dins el Pla Educatiu d’Entorn 
 
2.- Contractar amb Obdúlia Potrony Bernat, amb DNI 77286255E, aquest servei, conforme el 
seu pressupost de data 16 de desembre de 2016. 
 
Sant Celoni, 
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 24 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Servei de monitoratge del Taller d’Estudi Assistit (TEA) del Col·legi Cor de Maria, dins el Pla 
Educatiu d’Entorn. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació del servei de 
monitoratge del Taller d’Estudi Assistit del Col·legi Cor de Maria, dins el Pla Educatiu d’Entorn. 
 
En data 22 de febrer de 2006, es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni,  per a la implementació d’un Pla Educatiu d’Entorn a 
Sant Celoni, pel curs 2006-2007. Aquest conveni ha estat objecte de renovació mitjançant 
addendes fins el curs 2014-2015.  
 
En data 27 de juliol de 2015, es va signar un nou conveni de col·laboració entre l’administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per al Pla Educatiu d’Entorn. 
 
La clàusula onzena estableix que “aquest conveni serà vigent en el moment de la seva signatura, 
amb efectes des de l’inici del curs 2015-2016, i fins l’acabament del curs 2018-2019. En finalitzar la 
seva vigència i, després d’avaluar l’assoliment dels objectius, es podrà establir un nou conveni, si 
s’escau, que doni suport al manteniment de la xarxa”. 
 
La clàusula tercera del conveni estipula que “per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla 
Educatiu d’Entorn en el municipi es crea la Comissió Representativa – Institucional, l’òrgan de 
decisió d’un Pla Educatiu d’Entorn. Serà presidida per l’alcalde/dessa o regidor/a en qui delegui, i 
actuarà com a vicepresident/a el/la director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament o la persona 
en qui delegui”. 
 
La clàusula cinquena del conveni estableix que “les funcions de la Comissió Representativa – 
Institucional són: 

- Aportar, si s’escau, a partir d’una diagnosi prèvia, un projecte educatiu que concreti els 
objectius específics del Pla Educatiu d’Entorn, tot responent als objectius generals del 
Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament 

- Concretar l’estructura organitzativa del Pla Educatiu d’Entorn i definir la composició de la 
Comissió Operativa i de les comissions participatives o grups de treball 

- Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris 
- Recollir els compromisos dels agents educatius participants 
- Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria 
- Custodiar les actes dels acords adoptats i vetllar per la seva execució 
- Fer el seguiment i l’avaluació del Pla Educatiu d’Entorn 

 
En data 7 d’octubre de 2016, la Comissió Representativa – Institucional del Pla Educatiu d’Entorn, 
va aprovar el projecte d’actuacions per al curs 2016-2017. En aquest projecte d’actuacions es va 
aprovar 3 projectes que tenen la necessitat de contractació de personal per part de l’Ajuntament: 

- Tallers d’estudi assistit: és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en 
un entorn sociocultural desfavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum 
escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar 
totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal 
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- Els tallers d’estudi assistit són una acció educativa realitzada en cada centre en horari 
extraescolar amb els següents objectius: 

o -Afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques, preferentment les 
vinculades a l’aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i a la competència 
comunicativa 

o Promoure l’ús de les tècniques d’organització, d’estudi i un reforç dels hàbits 
bàsics de treball 

o Estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i de la comprensió oral i escrita tot 
promovent l’ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, 
aprenentatge i la cohesió social 

 
Una de les actuacions incloses en el Pla Educatiu d’Entorn és el TEA (Taller d’Estudi Assistit), que 
consisteix en tallers de suport a la tasca educativa per infants i joves amb necessitats educatives, 
realitzats a cada escola, en horari extraescolar, que són conduïts per mitjà de tècnics auxiliars 
docents.  
 
La dotació assignada per la Comissió Representativa – Institucional per al Col·legi  Cor de Maria 
per portar a terme aquest TEA és de 2.000.-euros, de la partida 07.326B0.22606 Pla Educatiu 
d’Entorn per aquest curs 2016.2017, 
 
El Col·legi Cor de Maria ha decidit comptar amb els serveis de la professional Obdúlia Potrony 
Bernat, per tal de portar a terme els tallers TEA per la seva confiança i professionalitat dels darrers 
anys. La seva condició de ser un centre públic concertat li permet lliurament escollir la persona i no 
dependre de les persones amb millors puntuacions de la borsa de treball per als llocs de tècnics 
d’auxiliars docents, convocatòria que es va aprovar per resolució de l’Alcaldia de 7 d’octubre de 
2016. 
 
La direcció de l’àrea de Cultura i Educació informa que el Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni és 
un pla conveniat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i no s’incorre 
en supòsits d’execució simultània del mateix servei públic. 
 
Vist el pressupost presentat per Obdúlia Potrony Bernat, que puja la quantitat total de 2.000.-euros, 
exempt d’IVA segons l’article 20, apartat 9, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Cultura i Educació. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 2.000.-euros (exempt d’IVA segons l’article 20, apartat 9, de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre). 

- Partida pressupostària: 07.326B0.22606 Reunions, conferències i cursos 
- Concepte: Servei de monitoratge del Taller d’Estudi Assistit del Col·legi Cor de Maria, curs 

2016-2017, dins el Pla Educatiu d’Entorn 
 
2.- Contractar amb Obdúlia Potrony Bernat, amb DNI 77286255E, aquest servei, conforme el 
seu pressupost de data 16 de desembre de 2016. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta Garcerá 


