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David Saldoni i de Tena, president de I'Associació Catalana de Municipis (ACM),
declaro que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència,
subscriu el compromís següent:
COMPROMíS PT LES ENTITATS MUNICIPATIS?TS

Els agents educatius i socials signataris, tot i la pluralitat de visions sobre
l'educació, comparteixen Ia necessitat d'avançar cap a un sistema educatiu més
inclusiu i equitatiu, que faci possible l'èxit educatiu de tot l'alumnat, i per facilitar
aquest avenç es comprometen a:
1". En els seus àmbits d'actuació respectius, aplicar les mesures contingudes en
el Pacte.

2. Facilitar i acompanyar el Departament d'Educació i altres administracions
públiques amb competències en matèria educació en I'aplicació i el
desenvolupament del Pacte.

3. Participar en les reunions de seguiment del Pacte.

4. Garantir la vinculació i la implicació en el Pacte mentre es mantingui el
compliment de les mesures previstes i la seva temporalització ("n cas
d'incompliment, les parts estan legitimades a desvincular-se del Pacte).
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr. David
President i aicalde de Sallent
Associació Catalana de Municipis (ACM)

Barcelona, 18 de març de 2019
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Lluïsa Moret Sabidó, presidenta de I'Ambit de Drets Socials de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), declaro que l'entitat que represento s'adhereix a
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COh,TPROMfS OU LHS ENTTTATS MUNICIPALISTTS

Els agents educatius i socials signataris, tot i la pluralitat de visions sobre
I'educació, comparteixen Ia necessitat d'avançar cap a un sistema educatiu més
inclusiu i equitatiu, que faci possible l'èxit educatiu de tot I'alumnat, i per facilitar
aquest avenç es comprometen a:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, aplicar les mesures contingudes en
el Pacte.

2. Facilitar i acompanyar el Departament d'Educació i altres administracions
públiques amb competències en matèria educació en I'aplicació i el
desenvolupament del Pacte.

3. Participar en les reunions de seguiment del Pacte.

4. Garantir la vinculació i la implicació en el Pacte mentre es mantingui el
compliment de les mesures previstes i ia seva temporalització ("tr cas
d'incompliment, les parts estan legitimades a desvincular-se del pacte).
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il.lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Presidenta de l'Ambit de Drets socials de I'FMC i alcaldessa de sant Boi de
Llobregat
Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Barcelona, 18 de març de 2019

