Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunit en la sessió
ordinària de 18 de desembre de 2018, amb l’assistència de tots els seus membres,
va adoptar, per majoria absoluta amb els vots favorables dels grups comarcals del
PDeCAT (12), d’ERC-AM (8), del PSC-CP (5), i d’ARA (1), i, amb les abstencions
dels grups comarcals de la CUP (3), del PPC (2) i de CIUTADANS (2), l’acord que es
transcriu, literalment, a continuació:
“6.7. Aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal a l’Aliança Educació 360.
El dia 11 de desembre de 2018, la Comissió Informativa de Serveis a la Comunitat,
degudament constituïda a l'empara de l'article 90 del Reglament orgànic comarcal, va
emetre, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents, el
següent dictamen:
El passat 29 de gener de 2018 la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, juntament amb més de
30 institucions públiques i socials van presentar la iniciativa de l’Aliança Educació 360.
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. D’una manera especial, l’Aliança vol que l’accés a les noves oportunitats
educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu
propi itinerari vital.
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius,
entitats de 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. L’Aliança Educació 360 fa una invitació especial als ens locals,
ajuntaments, diputacions i consells, centres educatius i entitats de tot Catalunya a
participar a l’Aliança i incorporar la mirada de l’Educació 360 en els seus àmbits
territorials i d’actuació específics.
L’adhesió a l’Aliança Educació 360 comporta assumir el “manifest” i el document de
“compromisos dels participants” i el compromís a desenvolupar iniciatives d’Educació 360
en el propi territori, tot anomenant representants polítics i tècnics per a les tasques
d’interlocució amb l’Aliança Educació 360. Aquesta adhesió no suposa el compromís de
satisfer cap quota, contribució o aportació inicial o periòdica per part del Consell
Comarcal.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la
Comunitat va emetre dictamen favorable i el Ple adopta, per majoria absoluta amb els
vots favorables dels grups comarcals del PDeCAT (12), d’ERC-AM (8), del PSC-CP
(5), i d’ARA (1), i, amb les abstencions dels grups comarcals de la CUP (3), del PPC
(2) i de CIUTADANS (2), el següent acord:
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1. APROVAR l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Camp 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.
2. PROMOURE el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre territori.
3. DESIGNAR la senyora Ana Aragonès Roc, consellera de coordinació de l’àrea de
serveis a la comunitat, per mantenir la interlocució del Consell Comarcal amb l’Aliança
Educació 360, a la vegada que es nomena el senyor Josep-Joan Vallés Llaveria,
tècnic del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal, per a participar en el
seguiment de les tasques derivades d’aquesta adhesió.
4. COMUNICAR aquest acord a la Direcció de l’Aliança d’Educació 360 i inserir un
anunci d’aquest acord a l’e-Tauler de la seu electrònica.”
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l’advertiment
que l’esborrany de l’acta que conté aquesta acord s’ha de sotmetre a votació en la
propera sessió plenària.
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