PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE
REGIR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EXECUCIÓ
DEL PROGRAMA DE REFORÇ EDUCATIU I DE SUPORT A
LA INTEGRACIÓ SOCIAL DIRIGIT A ALUMNES DE
PRIMÀRIA DE L’ESCOLA ROSER CAPDEVILA
DE GENER A JUNY DE 2020 I EL CURS ESCOLAR 2020-2021
(de 01.10.2020 a 15.06.2021)

CO2019004EDU
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del contracte la prestació del servei d’execució del programa de reforç
educatiu (projectes anomenat Somni de lletres, alumnes 1r i 2on, i suport a l’estudi
alumnes de 3r a 6è) i de suport a la integració social dirigit a alumnes de primària de
l’escola Roser Capdevila.
Aquesta prestació del servei també inclou les tasques de caràcter administratiu i
complementari que permetin desenvolupar el projecte: inscripcions dels escolars,
recollida de tota la documentació necessària per quedar inscrits; autoritzacions
familiars; actualització d’altes i baixes, control assistència dels alumnes a les sessions;
coordinacions amb les famílies, centres educatius i departament d’Educació, Infància i
Família; fer els seguiment del projecte i la seva avaluació continua; elaborar la
memòria anual del projecte, etc.

2. OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ
Objectius Generals:
Aquet programa educatiu té com objectiu general donar una resposta integrada a les
necessitats educatives dels nois i noies de l’Escola Roser Capdevila de Sant Joan
Despí, està adreçat a potenciar en els seus alumnes les seves capacitats cognitives,
l’ús normalitzat del català i treballar per afavorir el desenvolupament personal i la
integració social, tot adquirint uns hàbits, valors, normes, conductes i competències.
Per al compliment d’aquest objectiu es realitzaran dos projectes:
- Somni de lletres, per desenvolupar el programa de lectura-escriptura dirigit als
alumnes de 1r i 2on de primària (16 alumnes)
- Programa de suport a l’estudi dirigit a alumnes de 3r fins a 6è (40 alumnes).
Els dos tallers a més del reforç escolar inclouran accions per al desenvolupament
personal, la integració social i l’ús de la llengua catalana.
La Generalitat de Catalunya (departament d’Ensenyament) i l’Ajuntament de Sant Joan
Despí van signar, el setembre del 2017, un conveni de col·laboració (Pla Educatiu
d’Entorn) amb l’objectiu de aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la
cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i
l’ús de la llengua catalana. Amb la participació de les entitats educatives del territori,
es basa en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona
escolar.

La primera acció de aquest Pla Educatiu d’Entorn (PEE) ha estat la diagnosi del
territori i dels centres educatius. Un dels resultats d’aquesta diagnosi ha estat la
d’aportar informació sobre l’especial situació de l’alumnat de l’escola Roser Capdevila
(escola d’alta complexitat), en la qual hi ha uns 16 alumnes de 1r i 2on curs i
aproximadament 40 de 3r a 6è de primària amb dificultats d’aprenentatge bàsic i
d’integració social.
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Això comporta en el marc del conveni programar accions per ajudar a què aquests
alumnes puguin seguir la escolaritat amb normalitat.
El departament d’Educació, Infància i Família, responsable d’aquest servei per als nois
i noies de Sant Joan Despí, no disposa dins de la plantilla municipal de personal
suficient, ni qualificat per dur a terme la tasca requerida per realitzar aquest serveis.
La contractació de la gestió del servei és el que en aquest moment garanteix els
serveis essencials del programa, així com que es realitzin de forma adequada.
3. RECURSOS HUMANS
CONTRACTE:

NECESSARIS

PER

A

L’EXECUCIÓ

DEL

Perfil professional
•
•

Els monitors/es que executin el projecte hauran d’ésser com a mínim estudiants
de l’últim curs de grau universitari i que acreditin un mínim d’un any d’experiència
en taques similars.
Coordinador/a, persona que acrediti un mínim d’un any amb experiència amb
coordinació de projectes similars i acrediti la seva formació en l’àmbit
psicopedagògic o magisteri.
Funcions: és coordinarà tant amb els equips de monitors/monitores que faran la
activitat, i amb l’Ajuntament a través del departament d’Educació, Infància i Família
i aquest amb el centre escolar i les famílies. Així com les tasques d’administració i
gestió que siguin conseqüència del contracte, realitzar propostes sobre canvis en
el desenvolupament del projecte i comunicar qualsevol alteració en el
desenvolupament del projecte, segons les indicacions establertes.

Nombre de professionals
La ràtio és 1:8 alumnes de 1r i 2on
La ràtio és 1:10 alumnes de 3r a 6è
Horari
Horari d’atenció directa als infants: de dilluns a dijous de 16:30 a 18:00h
Condicions generals:
1. L’adjudicatari haurà de garantir els mecanismes per assegurar la màxima estabilitat
del personal que desenvolupa el projecte, així com assegurar la continuïtat del projecte
i minimitzar els efectes que els canvis i substitucions del personal puguin suposar per
a les persones usuàries. La proposta de canvis en el personal que desenvolupa el
projecte, que no estigui vinculada a causes de força major o d’impossible previsió,
haurà de ser comunicada i justificada per a la seva aprovació abans de realitzar-la.
2. L’adjudicatari es compromet a cobrir les absències del seu personal per vacances o
altres eventualitats. Els períodes de vacances i els permisos a que tingui dret el
personal de l’adjudicatari d’acord amb els convenis laborals, no eximeixen del
compliment del desenvolupament del projecte acordat. En cas de substitució,
l’adjudicatari facilitarà al professional substitut la informació necessària per tal de
garantir el seguiment del pla de treball establert i la qualitat del projecte.
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3. L’adjudicatari haurà de garantir la idoneïtat dels seus professionals per realitzar les
diferents funcions pròpies per al desenvolupament del projecte i per tal que puguin
atendre les diferents tipologies d’usuari i les seves problemàtiques. Igualment, hauran
de vetllar per tal que els professionals adscrits a cada territori tinguin el coneixement
de l’entorn suficient per portar a terme les seves funcions.
4. DESTINATARIS DEL PROGRAMA:

El Programa està adreçat a 56 alumnes de l’escola Roser Capdevila. de 1er i 2on de
primària i alumnes de 3r a 6è de primària.
• 40 alumnes de 3r a 6è
• 16 alumnes d’1r i 2on
Els requisits en relació als alumnes participants seran:
•
•
•
•
•
•
•

Alumnes de 1r i 2n de l’escola Roser Capdevila que siguin prioritzats pels/per
les tutors/es del centre amb el vist i plau de la direcció del Centre per les seves
dificultats en el ritme d’aprenentatge de la lectura-escriptura.
Alumnes de 3r a 6è de l’escola que siguin prioritzats pels/per les tutors/es del
centre amb el vist i plau de la direcció del centre per les seves dificultats en el
ritme d’aprenentatge.
Alumnes amb situació de pocs recursos econòmics i familiars.
Alumnes que per la seva situació sòcio-familiar els/les tutor/es i la direcció del
centre considerin pertinent.
Alumnes amb dificultats d’aprenentatges bàsics i d’integració social.
El programa s’adaptarà a les necessitats específiques de cada alumne.
(l’escola presentarà resum de les dificultats de l’alumne, així com la
programació de les tasques a realitzar amb l’alumne).
L’adjudicatari i el personal al seu càrrec que presti l’atenció directa hauran de
garantir els respecte i cura adequat vers els usuaris del Programa.
L’adjudicatari haurà d’informar expressament a l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, a través dels canals de coordinació establerts, de qualsevol incidència
que tingui lloc durant el desenvolupament del projecte.

5. ORGANITZACIÓ DEL GRUPS I ESPAIS. TEMPORALITAT I HORARI
Grups:
Els i les alumnes assistiran al programa durant el curs escolar, des del 13 de gener
fins al 15 de juny de 2020, condicionat als dies festius establerts pel calendari laboral,
segons el que estableix el calendari oficial de la Conselleria de Treball de la
Generalitat, i les dues festes locals que s’hi determini, així com els dies de lliure
disposició dels centres educatius de Sant Joan Despí.
Els grups de treball s’organitzaran tenint en compte les necessitats i nivell dels
alumnes.
L’assistència és farà amb dues sessions setmanals distribuïdes de la següent manera:
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Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.00 hores
Dimarts i dijous, de 16.30 a 18.00 hores
Espais:
Espais que es posen a disposició del Programa:
• Per als grups de 1r a 6è: aules de l’escola Roser Capdevila. La direcció del centre
definirà les aules que cada grup pot fer servir per aquest programa, així com és
detallarà per escrit el mobiliari existent a les aules i el material que es podrà utilitzar
i el que no es podrà utilitzar. Totes les aules tindran el mobiliari suficient (taules i
cadires) per el número d’alumnes establert.
• Dins d’aquest projecte és considera que els alumnes porten el material suficient
per a realitzar la tasca. En el cas que calgués algun material de reforç (fotocòpies
i/o material fungible) l’adjudicatari ho posarà en coneixement del dep. d’Educació
amb l’antelació suficient per preparar-lo.
El cost dels subministraments de l’aigua i electricitat necessaris per a la realització dels
serveis, així com les despeses de manteniment ordinari de l’espai i de neteja són a
càrrec de l’Ajuntament.
Calendari i durada del contracte:
El període de vigència del contracte s’estendrà del 13 de gener 2020 a 15 juny de
2020 i de l’1 d’octubre de 2020 a 15 de juny de 2021, coincidint amb la durada del
curs, condicionat als dies festius establerts pel calendari laboral, segons el que
estableix el calendari oficial de la Conselleria de Treball de la Generalitat, i les dues
festes locals que s’hi determini.
Aquest contracte serà prorrogable per 1 any (curs escolar: de l’1 d’octubre 2021 al 15
de juny 2022).
6. OBJECTIUS ESPECIFICS I ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA
Amb l’alumnat:
•
•
•
•
•
•
•

Acompanyar i fer el seguiment de les tasques acadèmiques dels alumnes.
Seguiment individualitzat per tal d’acompanyar-los en les seves mancances i
potenciar les seves qualitats.
Treballar per al desenvolupament de les competències bàsiques requerides en el
currículum escolar.
Potenciar les seves capacitats cognitives: l’atenció, la concentració, l’ordre, la
planificació, la cerca d’informació, la responsabilitat, la memòria.
Afavorir-los en el seu desenvolupament d’habilitats socials, personals i emocionals:
l’auto-coneixement, seguretat personal, gestió de l’estrès i tensió, comunicació
assertiva, pensament creatiu i crític, resolució de problemes, pressa de decisions...
Adquirir i reforçar hàbits fonamentals: ordre, puntualitat, neteja, assistència.
Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular.
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Amb la família:
•
•
•

Establir el nivell de coordinació determinat pel dep. Educació, Infància i Família, de
manera que la família comparteixi els mateixos objectius en el seguiment i
acompanyament dels infants.
Contribuir que la família mostri interès per les tasques escolars dels seus fills/es, i
sempre que sigui possible implicant-se directament també a casa.
Potenciar una bona relació i coordinació amb el centre educatiu.

Amb el centre educatiu:
•
•

Establir bona comunicació i afavorir el traspàs de informació necessària a través
del dep. Educació, Infància i Família.
Definir els aspectes concrets a treballar amb cada noi i noia.

Desenvolupament del projecte:
La finalitat d’aquest programa és donar suport a l’Escola Roser Capdevila de Sant
Joan Despí per millorar el nivell d’aprenentatge i desenvolupament personal, social i
de integració al barri dels alumnes. En dos programes:
a) Projecte de lectura-escriptura per alumnes de 1r i 2n:
•
•
•
•
•

Ajudar als infants a fer una bona adquisició de la lectura-escriptura
Afavorir l’expressió oral.
Potenciar les seves capacitats cognitives: la motivació, l’atenció,
concentració i la memòria.
Potenciar una correcta introducció a la llengua catalana.
Potenciar l’ús normalitzat del català com a llengua vehicular.

la

b) Projecte suport a l’estudi per alumnes de 3r a 6è:
•
•
•
•

Reforçar els hàbits i processos d’aprenentatge.
Donar suport en els aprenentatges del dia a dia mitjançant l’ajut i seguiment
dels deures escolars.
Vetllar per la cohesió social, tot potenciant la socialització i integració dels
infants en el grup i en els diferents àmbits on participen: escola, família, barri.
Potenciar l’ús normalitzat del català com a llengua vehicular.

Procés d’inscripció dels alumnes:
El centre educatiu proposa els alumnes que participen en el Programa, tenint en
compte que siguin alumnes que complexin els requisits establerts.
El centre escolar informarà les famílies dels alumnes seleccionats del programa i del
lloc on han de fer la inscripció.
L’adjudicatari contractada informarà de quins alumnes han formalitzat la inscripció.
Perquè un alumne pugui ser inclòs al projecte cal l’autorització signada expressa dels
seus progenitors o responsables legals.
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S’estableixen un màxim de 2 sessions setmanals per als alumnes que gaudeixin del
programa.

7. COORDINACIÓ ENTRE L’ADJUDICATARI I L’AJUNTAMENT
Les relacions de coordinació entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i l’adjudicatari
contemplarà els següents nivells de coordinació:
Coordinacions:
Centres educatius (a través del dep. Educació, Infància i Família)
• Per tenir una relació fluida i positiva amb l’ escola, farà una presentació del
projecte als tutors/es del cursos de 1è, 2on i 3r a 6è de primària.
• Es farà arribar als centres educatius un full de derivació, perquè els tutors/es
puguin indicar quins són aquells aspectes a treballar amb cada noi/a.
• De forma mensual s’enviaran correus electrònics per informar del funcionament
així com de qüestions/o incidents puntuals, així com absències no justificades o
faltes constants de puntualitat.
Famílies
Es realitzarà una reunió de famílies a l’inici del curs, amb els següents objectius:
• Presentar els objectius educatius que pretén el projecte.
• Explicar les bases i normatives del projecte.
• Presentar els educadors participants en el projecte.
• Destacar i posar èmfasi en la importància de la intervenció educativa amb els seus
fills/es, en tant que hàbits d’estudi, reforç escolar, complementària de l’escola, etc.
Les famílies podran disposar d’un temps mensual per estar informats, si escau, del
desenvolupament i la evolució acadèmica, progressos o dificultats dels seus fills i filles.
Es realitzarà una reunió final d’avaluació amb cadascuna de les famílies.
Hi haurà un acte de cloenda general al final del curs.
Departament d’Educació, Infància i Família de l’Ajuntament
L’adjudicatari haurà de mantenir, com a mínim, amb el Departament d’Educació,
Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan Despí les reunions següents:
• Un reunió inicial
• Reunions de seguiments trimestrals: desembre/març/juny
• Reunió final de valoració
• Mensualment, hauran de lliurar una llista d’alumnes assistents, amb el curs que
cursen i si ha hagut algun tipus d’incidència
• El contractista mensualment lliurarà les altes i baixes dels alumnes, si fos el cas.
En acabar el curs lectiu, l’adjudicatari elaborarà una memòria on consti, com a mínim:
• Nombre d’infants atesos (curs, assistència...).
• Resum i avaluació de les reunions inicials amb l’equip de mestres del centre
educatiu.
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•
•
•
•

Resum i avaluació de les reunions a mig curs per fer el seguiment i a final de curs
per realitzar las valoracions de cada alumne amb el centre.
Enquesta de valoració dels alumnes i les famílies en relació al grau de satisfacció.
Enquesta de valoració del centre educatiu en relació al grau d’assoliment dels
objectius de cada alumne.
Totes les activitats desenvolupades, els objectius assolits, aspectes a millorar.

L’adjudicatari designarà un/a representant, que serà la persona responsable de la
coordinació general del Programa, del seguiment, del funcionament i de respondre
davant qualsevol incidència en relació al desenvolupament del contracte.
L’Ajuntament designarà la persona responsable del seguiment i la gestió periòdica del
Programa amb l’adjudicatari, per tal d’assegurar la seva prestació efectiva, d’acord
amb el contracte.
L’adjudicatari ha de vetllar pel bon ús de les instal·lacions, i assumir les reparacions
que s’hagin de realitzar a conseqüència d’un mal ús.
8. FINANÇAMENT DEL SERVEI
El programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigits a alumnes de
primària de l’escola Roser Capdevila estarà finançat per l’Ajuntament de Sant Joan
Despí.
L’Ajuntament abonarà, prèvia presentació mensual de factures, el cost mensual de la
gestió del servei, d’acord amb l’import adjudicat en el contracte.

9. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà de portar a terme el desenvolupament del Programa objecte del
contracte amb la deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions següents:
• Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per
executar, amb la deguda qualitat i eficàcia, la prestació objecte del contracte.
• Garantir el normal funcionament i la continuïtat del projecte, de conformitat amb
les condicions establertes en el present plec i en el de condicions
administratives.
• Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en
el contracte.
• Garantir el seguiment i control del desenvolupament del projecte.
• Comunicar per escrit al responsable municipal del projecte, qualsevol
incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament d’aquest.
• Comunicar les baixes que es produeixin dels i de les participants del programa
per qualsevol motiu.
• En qualsevol cas, l’adjudicatari estarà obligat a informar de qualsevol actuació
que involucri a participants en el projecte i que es trobi fora de les condicions
prèviament establertes i assenyalades en aquest plec de condicions o en
qualsevol altre document similar.
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•

•

•
•
•

Garantir el compliment de la normativa vigent en l’àmbit de protecció a la
infància. Atès que l’objecte d’aquest contracte implica el contacte habitual amb
menors, el contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que
no hagin estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual per exercir professions o activitats que impliquin
contacte habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser
causa de resolució de contracte. (Certificat de delictes de naturalesa sexual).
L’adjudicatari vindrà obligat a relacionar el personal que executarà la prestació
del servei i a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social.
També garantirà la cobertura d’aquest personal per a qualsevol contingència,
de forma que quedi coberta en qualsevol moment la prestació del servei.
L’adjudicatari ha d’assumir la contractació d’una pòlissa d’assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil.
L’adjudicatari ha de vetllar pel bon ús de les instal·lacions, i assumir les
reparacions que s’hagin de realitzar a conseqüència d’un mal ús.
L’adjudicatari es compromet a complir la normativa vigent en matèria de
protecció del menor, i concretament la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei
d’Enjudiciament Civil.

10. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
1. L’Ajuntament de Sant Joan Despí ostentarà les potestats següents:
o Controlar de forma permanent el desenvolupament del projecte, per la qual
cosa podrà inspeccionar, en tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant i
auditar qualsevol aspecte relatiu a aquest.
o Ordenar les modificacions en el desenvolupament del projecte que aconselli
l’interès públic.
o Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i
per mantenir o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar les
correccions pertinents.
o Sol·licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació que s’estimin
pertinents.
2. L’Ajuntament de Sant Joan Despí, d’altra banda, es compromet a:
• Garantir l’autonomia de gestió de l’adjudicatari en els marges de les condicions
definides en aquest plec de condicions.
• Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la
relació contractual.
11. RESPONSABILITAT
L’adjudicatari assumeix la responsabilitat del correcte funcionament del projecte, així
com dels danys que el seu personal pugui patir i/o ocasionar, per qualsevol causa. El
contractista garantirà la defensa jurídica dels seus treballadors/res contra les
denuncies que es produeixin envers aquests.
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12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar les prescripcions de normativa en
protecció de dades de caràcter personal.
Correspon al departament d’Educació, Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí la titularitat de la documentació (escrita o efectuada per qualsevol altra mitjà:
audiovisual…) derivada de la relació amb els i les participants en el programa, o la que
resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada
a qualsevol destinatari, individual o col·lectiu, públic o privat, que l’adjudicatari elabori
en qualsevol fase de desenvolupament del projecte i es derivi de la gestió tècnica del
contracte.

13. SEGURETAT I SALUT LABORAL
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals i de manera especial aquelles que estan dirigides a
complir amb les obligacions indicades al capítol III o en el capítol IV segons procedeixi,
del Reial Decret 171/2004 del 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
El contractista haurà d’entregar la documentació quan li sigui requerida pel Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a la seva
comprovació i aprovació.
14. MESURES EN CAS DE VAGA LEGAL
En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors i
treballadores adscrits al projecte, l’adjudicatari haurà de mantenir informat de forma
permanent al departament d’Educació, Infància i Família, de les incidències i
desenvolupament de la vaga.
Una vegada finalitzada aquesta vaga, l’adjudicatari haurà de presentar un informe en
el que s’indiquin els serveis donats i els serveis que s’hagin deixat de donar. Aquest
informe haurà de prestar-se en un termini màxim d’una setmana després de la
finalització de la vaga, amb la conformitat del responsable municipal del projecte. Una
vegada comprovat els incompliments produïts com a conseqüència de la vaga, es
valorarà la deducció corresponent de la factura del període en què s’hagi produït la
vaga legal.
15. DIFUSIÓ DEL PROJECTE, DOCUMENTACIÓ I DRETS D’IMATGE
La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions,
organismes, mitjans de comunicació, persones, etc., públiques o privades, correspon a
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
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L’incompliment d’aquest punt donarà lloc a les corresponents sancions, amb
independència de les responsabilitats que es puguin generar en cas que l’adjudicatari
s’atribueixi funcions que no li són pròpies.
Correspon al departament d’Educació, Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí la titularitat de la documentació (escrita o efectuada per qualsevol altra mitjà:
audiovisual…) derivada de la relació amb els i les participants en el projecte, o la que
resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada
a qualsevol destinatari, individual o col·lectiu, públic o privat, que l’adjudicatari elabori
en qualsevol fase de desenvolupament del projecte i es derivi de la gestió tècnica del
contracte.
El contractista es compromet a aportar tota la informació i documentació que li sigui
requerida pel departament d’Educació, Infància i Família de l’Ajuntament de Sant Joan
Despí per tal de garantir el seguiment i avaluació del projecte.

16. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS
Quan finalitzi la vigència del contracte, en cas que s’efectués una nova adjudicació del
projecte, l’adjudicatari que acabi la prestació efectuarà un traspàs dels casos que
estigui portant al dep. d’Educació, Infància i Família en el termini dels cinc dies
previstos a l’inici de la nova prestació.
TCAT P MARIA CRISTINA
GASULL MARTINEZ - DNI
35004227K

Firmado digitalmente por TCAT P
MARIA CRISTINA GASULL MARTINEZ
- DNI 35004227K
Fecha: 2019.11.04 13:30:32 +01'00'

Cristina Gasull Martínez
Cap del departament d’Educació, Infància i Família
Sant Joan Despí, 4 de novembre de 2019

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

