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i Roiget, alcalde d'Amposta, declaro que I'Ajuntament d'Amposta
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

Adam Tomàs

coMpRordís pE lns ADMrNrsïRAcroNs LCIeALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lm. Sr. Adam Tomàs i Roiget
Alcalde
Ajuntament d'Amposta

Barcelona, 18 de març de 2019
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Annabel Moreno Nogué, alcaldessa d'Arenys de Mar, declaro que I'Ajuntament
d'Arenys de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subsCriu el compromís
següent:
coMpRoturís nE r,us AttírNrsrRAcloNs tocALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lma. S Ann
I
Alcaldes a
Ajun
nt d'Arenys

Nogué

Mar

Barcelona, 18 de març de 2019
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Eudald Calvo i Català, alcalde d'Argentona, declaro que I'Ajuntament d'Argentona
siadhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coturpRoMís nr lns ADMrNrsrRAcroNs

rocAls

Les administracions locals, ur, .l *"r. de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuacíó respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en ei pacte.

2.- Participár en ies reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
Eudald Calvo
Català - DNI
38872946W

Firmado digitalmente
por Eudald Calvo Català
- DNt 38872946W (5tG)

(stG)

1"9:17:01 +01'00'

Fecha: 201 9.03.25

Il.lm. Sr. Eudald Calvo i Català
Alcalde
Ajuntament d'Argentona

Barcelona, 18 de març de 2079
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Alex Pastor L6pez, alcalde de Badalona, declaro que I'Ajuntament de Badalona
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís an

lrs

ADMTNISTRAcIoNs

rocArs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locais o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Sr
López
Alcalde
Ajuntament de Badalona

Barcelona, 18 de març de 2019
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i Cantador, alcaldessa de Badia del Vallès, declaro que l'Ajuntament
de Badia del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, sírUscriu et
Eva Maria Menor

compromís següent:

COMFROMIS DE LIS ADMINISTRACIONS LCICAtS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen
en l'àmbit de la
planificació educaüva, comparteixen amb les entiïats sigrratts ^J-conüngut

assumeixen el compromís de:

d,aquesilacte i

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en
col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les meiures conting'des'u" ur p"ài".--

2'. Participar gnJes reunions. de. seguiment- del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial àe les administracións ucais o aàb el
mateix *.,rii"ipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il'lma. Sra. Eva Maria Menor i Cantador

Alcaldessa

Ajuntament de Badia del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Jordi Ignasi Vidal Giné, alcalde de Balaguer, declaro que I'Ajuntament de Balaguer
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
cCIMpRoMís pn

lrs

ADMINIs?RAcIoNS LocALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb I'
t competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així

sti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr ordi Ignasi Vidal Giné
Alcalde
A1
nt de Balaguer

Barce

18 de març de 2079
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Miquel Noguer i Planas, alcalde de Banyoles, declaro que I'Ajuntament de Banyoles
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
CCIMPROT/ïíS NE ITS ADMINISTRACIONS TOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sr. Mique Noguer

i PIanas

alde

Ajuntament de Banyoles

Barcelona, 18 de març de 2019
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Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona, declaro que I'Ajuntament de Barcelona
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRorlrís pe

rrs ADMrNrsrRAcIoNs LocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

rD
Excma.
Ada Coiau Ballano
Alcaldessa
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 18 de març de 2079

SiNDIc
ILD[F[NSOR

D[ LES
PERSONgS

Document d'adhesió
PACTE CONTRA

LA

SUçNTC,qCIó ESCOLAR:

UN

CONNPN,OUíS PER.

A

L'TXIT

EDUCATIU

Lluís Sais Puigdemont, alcalde de la Bisbal d'Empordà, declaro que I'Ajuntament de la
Bisbal d'Empordà s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
coMpRoMís nr Lss ADMINISTRAcToNS tocAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en 1'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en ies reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lm.

Sr. Lluís Sais Puigdemont
Alcalde
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Barcelona, 18 de març de 2019
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Mario Ros Vidal, alcalde de Blanes, declaro que I'Ajuntament de Blanes s'adhereix
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRcturís nn

rrs

a

ADMINTsTRAcICINS LocALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

II

Mario Ros Vidal

Ajuntament de Blanes

Barcelona, 18 de març de 2019

Registre intem

Núm
Data

I-03o27/2o79
21/05/2019 t4:45:05

Síndic de Greuges de Catalunya

.i :i.,ry.j i ;. í.'r ..1. : í.q

i

;.i i i:it"{ l*.i,

L;

i

q

ffi

i

ïi;lï t{:.ii'í'íii

Ramon Ferré Solé, alcalde de Calafell, declaro que I'Ajuntament de Calafell s'adhereix
a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
..,iJrr1i'iliilii;{i';.; :ti;1,V',i4,'rJ.ir:,,{ii'ii:j'1':{1i.{:jí)1\1ji i.*t,.'\,i,i'l:

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns,

Il.lm. Sr. Ramon Ferré Solé
Alcalde
Ajuntament de Calafell

Barcelona, 18 de març de 2A79
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Jordi Solé i Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui, declaro que I'Ajuntament de
Caldes de Montbui s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
coMpRoMís DE LEs ADrvrrNrsrRAcIoNs LocALs
Les administracions locals, en el marc de ies competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
TCAT P JOfdi
F t
>Ole FeffanOO
- DNI
381 52535C

Il.lm.

Sr.

Firmado disitalmente

porTCATPJordi5ole
Ferrando - DNt
381 52535C

Fecha: 201 9.03.28
14:11:45 +01'00'

Jordi Solé i Ferrando

Alcalde

Ajuntament de Caldes de Montbui

Barcelona, 18 de març de 20L9
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Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella, declaro que I'Ajuntament de Calella
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMíS ON :,CS ADMINTSTRACIONS LCICATS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en ei pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lma. Sra. Montserrat Candini Puig
Alcaldessa
Ajuntament de Calella

Barcelona, 18 de març de 2019
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Jordi Soler

i

CCIMPROMIS

D[

Casals, alcalde de Calonge, declaro que I'Ajuntament de Calonge
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
LES ADMINISTRACIONS IOCATS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en i'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
CPISR-1

C

JOfdi SOlef i
Casals

Firmado disitalmente
por CPISR-l c lordi

iotericasats
Fecha: 201 9.03.29
12129:49

+o'l'oo'

Il.lm. Sr. Jordi Soler i Casals
Alcalde
Ajuntament de Calonge

Barcelona, 18 de març de 2079
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Camí Mendoza Mercè, alcaldessa de Cambrils, declaro que l'Ajuntament de Cambrils
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís nn

lrs

ADMINIsTRAcIoNS LocArs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
pianificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lma. Sra. Camí Mendoza Mercè
Alcaldessa

Ajuntament de Cambrils
Signat digitalment per Maria del
Camí Mendoza Merce - DNI
39861638Q |ICAT)
Data: 201 9.03.25 1 4:25:1 5 +01 '00'

Barcelona, 18 de març de 2019
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Blanca Arbell i Brugarola, alcal.dessa de Canet de Mar, declaro que I'Ajuntament de
Canet de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMpRoMís nr

lrs

ADMINISTRAcToNS rocALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en 1'àmbit de la
pianificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administraciòns locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
Alcaldessa
Ajuntament de Canet de Mar

Barcelona, 18 de març de 2079

Blanca Arbell
Brugarola - DNI

388042234
(srG)
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Emilio Cordero Soria, alcalde de Canovelles, declaro que l'Ajuntament de Canovelles
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

coupnouís

DE LEs ADMtNIsTRAcIoNs

LocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

II
Alc
Ajun

ordero Soria
de Canovelles

Barcelona, 18 de març de 2079
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i Manté, alcalde de cardedeu, declaro que I'Ajuntament de cardedeu
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu-el compromís següent;
Enric olivé

COMPROMí$ DE tH$ ADMINISTRACION$ LOCAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l,àmbit de la

planificació educativa, com-parteixen amb les entilats signants èl confingut d'aquest
assumeixen el compromís de:

p"it.

i

L, En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2..Participar en-les reunions de.seguiment del Pacte,

si

escau, quan abordin aspectes

relacionats amb I'àmbit competencial de les administracions locals o aitU

"t

mateix m.,rii.ipi,

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm.

Sr. Enric Olivé

i Manté

Alcalde

Ajuntament de Cardedeu

Barcelona, 18 de març de 2019
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Martí Vallès i Prats, alcalde de Cassà de la Selva, declaro que I'Ajuntament de Cassà
de la Selva s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següentl
COMPRO]VIIS DE LTS ADMINISTRACIONS LOEAI,S

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Martí Vallès Prats DNI 37642063X
(TCAT)

Signat digitalment per Martí
Vallès Prats - DNI 37642063X
tr-cAT)
Data: 2019.05.03 14:06:15 +02'00'

Il.lm. Sr. Martí Vallès i Prats
Alcalde
Ajuntament de Cassà de Ia Selva

Barcelona, 18 de març de 2019
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Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès, declaro que I'Ajuntament de Castellar
del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

coupnoncís Dr Lts ADMrNrsrRAcroNs toeArs
l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
Les administracions locals, en ei marc de les competències de què disposen en

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

reiacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

'é'

@

lgnasi Giménez
Renom - DNI

347s2621N (5tG)

2019.03.26
A.juntament de
Castellardel Vallès 1O:22:14 +01'00'

Il.lm.

Sr. Ignasi Giménez

Alcalde

Ajuntament de Castellar del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Joan Playà Guirado, alcalde de Castellbisbal, declaro que I'Ajuntament de
Castellbisbal s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

coMpRoMfs nE rrs ADTvIINISTRAcIoNS LocArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en i'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les- reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm. Sr. Joan Playà Guirado
Alcalde
Ajuntament de Castellbisbal

Barcelona, 18 de març de 2019

SiNDIC
EL

Df,FINSOR

Df, L8S
Pf,RSONES

Document d'adhesió
PACTE CONTRA tA sucRrçncIó ESCoL.AR:

uN coupnouís

EDUCATIï.J

pER

A r'èxrr

María Miranda Cuervas, alcaldessa de Castelldefels, declaro que I'Ajuntament de
Castelldefels s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, su6scriu el compromís
següent:

coMpRol!{ís

nr lus ADMINrsrRAcroNs LocArs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix mrrtticipi.
2._

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il'lma. Sra. María Miranda Cuervas
Alcaldessa

Ajuntament de Castelldefels

Barcelona, 18 de març de 2019
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Salvi _Güell Bohigas, alcalde de Castelló d'Empúries, declaro que l'Ajuntament de
Castelló d'Empúries s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüènciá, subscriu el
compromís següent:
conapRouís DE

trs ADMINIsTRAcIoNs tcleAls

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en

l'àmbit de Ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus

àmbits d'actuació respec

d'Educació, en I'aplicació de les m

2. Participar en les reunions
relacionats amb 1'àmbit com

del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

les ad ministracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti,

oaq

Il.lm. Sr. Salvi G
Alcalde
Ajuntament e Castelló

'Empúries

Barcelona, 18 de març de 2079

contribuir, en col.laboració amb el Departament
ntingudes en eI Pacte.

document amb els efectes oportuns.
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/oan Giraut i Cot, alcalde de Castell-Platja d'Aro, declaro que I'Ajuntament de CastellPlatja d'Aro s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüènèia, subscriu el compromís
següent:

coupRouís

Ds

t[s

.cDMINIsrRActoNs tocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, com-parteixen amb les entitats signants óI contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures conüngudes en el pacte.

2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

o

\

I1'1m. Sr.
Giraut i Cot
Alcalde
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro

Barcelona, 18 de març de 2019
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Carles Escolà Sánchez, alcalde de Cerdanyola del Vallès, declaro que I'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
coMpRoMís nx les ADMrNtsrRACrCINs LocALs
Les administracions locals, en ei marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I,P

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

I1
Sr
Sánch ez
AIc de
Aj tamen de Cerdanyola del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Montserrat Febrero Piera, alcaldessa de Corbera de Llobregat, declaro que
I'Ajuntament de Coúera de Llobregat s'adhereix a aquest pacte i,-en conseqüènéia,
subscriu el compromís següent:

COIV1PRO]\/TíS

DT LTS ADMINISTRACIONS IOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En eis seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les- reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o
el mateix *uni.ipi.
"rnb

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lma. Sra. Montserrat Febrero Piera
Alcaldessa

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Barcelona, 18 de març de 2O19
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Antonio Balmón Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat, declaro que I'Ajuntament
de Cornellà de Llobregat s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
cotuIpRoMís

nr lrs ADMINTsTRAcIoNs LocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entiïats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

CpISR_1C

sisnatdisitalment

Balmón

Arévalo

Antonio !:lff,':ïif."
Arévato ?;lï:':,?ïï?
Il-l'lp+Sr. Antonio Balmón Arévalo
Alcalde
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Barcelona, 18 de març de 2019
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Rosa Montserrat Fonoll Ventura, alcaldessa de Cubelles, declaro que l'Ajuntament de
Cubelles s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

coMpRoMís pn

lrs

ADMINIsTRAc:oNs LocALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les
relacionats amb I'

de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
t competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així con

signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lma. Sra.

ntserrat Fonoll Ventura

Ros

Alcaldessa

Ajuntament de

ti
V

Barcelona, 18 d e març de 2079
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Montserrat Carreras García, alcaldessa de Cunit, declaro que I'Ajuntament de Cunit
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

CONAPROTVTíS

DE I.ES ADfuïINISTRAC]ONS TOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en coi'laboració amb el Departament
d'Educació, en 1'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment dei Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest documeút amb els efectes opoftuns

--

I1.lma. Sra. Montserrat Carreras García
Alcaldessa
Ajuntament de Cunit
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Barcelona, L8 de març de 2019
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Víctor Puga López, alcalde de I'Eecala, deciaro que I'Ajuntament de I'tscala s'adhereix
a aquest pacte i, en co$eqüènçia, subscriu el cbmprómfs següent:

lMeS lr ' i.,l:,r.., --' .t,: 5

tçlçïi5 rl3:j.,

.

tes sdministraclons lscals, en el.rnatc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planíflcació educativa, comparrelxen amb les enti'aú sign""úï-.o"{rlgut a,áquàtf püeï
agsumeixen el compramís del

1. Err elE seus *mbits d'acqraeió respec{us, contribuir, en col.}aboració arnb el Depanament
d'Educació, en I'aplicació de le* rneiures contingudes'on
gacie. -

"i

2..Part'icipar qn-fes reunions de.seguirnent del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les adminísrracíons tocats d

eilüir

üat-iï'*ïíiïü

l, perquè aíxi consti, signo aquest document amb el* efectes oportuns.

Il.lrn.

$r.

Víctor FugE tópez

Alcaide

Ajuntament de l'Escala

Barcelona, 18 de març de 2019
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Francesc Coiomé ïenas, alcalde de- les Franqueses del Valiès, declaro que
I'Ajuntament de 1ï Franqueses del vallès s'ádhereix
pacte i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:

Cfi .fo{PROMiS DE THS ADfuírN ïST.Bq.CIOhI

{$

" "q,r"ri

LACAIS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en i'àmbit de la
planificació educaüva, com_parteixen amb les entiïats signants àt contingut d'aquest pacte i
assumeixen el. compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respecüus, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'apiicació de les meàures conüngudes en el pacte.

2.- Participar gn
fes reunions de seguiment del pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb i'àmbit competencial àe les administracions locals o aàb mateix municipi.

"l

I, perq

amb els efectes oportuns.

2
t

s

á

11'lm

*
{F

Alcalde
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2O1g
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Dolors Castellà Puig, alcaldessa de la Garriga, declaro que I'Ajuntament de Ia Garriga
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMIS DE LES ADMINISTRACIONS LOCATS

l'àmbit
de la planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en

d'aquest paète i assumeixen el compromís de:

L. En els seus àmbits 'd'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el
Departament d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de'lés administracions locals o amb el mateix
municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
rCAr

P

Dolors, i[tríï1,,:',T*l['.

CaStellà PUiO - Pu,e-DN|77112604K
ecnt zots o,t zt t t z ttz
DNr 77 r r ruio^r

II.lma. Sra. Dolors Castellà Puig
Alcaldessa
Ajuntament de la Garriga

Barcelona, 18 de juliol de 2079
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Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessa de Gavà, declaro que l'Ajuntament de Gavà
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
conrpRorvtis ps tns ADMTNI$TRAcIoNs LocALs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen'amb les enülats signants èt conúngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del

Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

[, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

II.Ima. Sra. Raquel Sánchez Jiménez
Alcaldessa
Ajuntament de Gavà

Barcelona, 18 de març de2079
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i Mir, alcaldessa de Girona, declaro que I'Ajuntament de Girona
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

Marta Madrenas

coMpRoMís EE LEs ADMINrsrRAcroNs roc.Als
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

CPISR-1 C

Marta
Madrenas Mir

Ftrhado drq(alhenl€ por CPISRj

( Ma{à

Nombre de re(oho<ihaehlo (oN): (=LS,
o-AjunIáme^t de 6üona, ou=V€qáu hips //
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Il'lma. Sra. Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa

Ajuntament de Girona

Barcelona, 18 de març de 2019
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Josep Mayoral Antigas, alcalde de Granollers, declaro que l'Ajuntament de Granollers
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
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Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
JOSEP

MAYORAL
ANTIGAS

Signat dígitalment per
JOSEP MAYORAL
ANTIGAS

Dàta: 20l 9.05.1 6
17:45:35 +02'00'

Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Alcalde
Ajuntament de Granollers

Barcelona, 18 de març de 2019
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Núria Marín Martínez, alcaldessa de l'Hospitalet

de

I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat s'adhereix
conseqüència, subscriu el compromís següent:

Llobregat,
aquest

a

A

T,'TXII

declaro que
pacte i, en

COMPROMíS PE IES ADMINISTRACIONS tOCAtS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants è1 contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix rnuni.ipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Alcaidessa

Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, 18 de març de 2019
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Marc Castells i Berzosa, alcalde d'lgualada, declaro que I'Ajuntament d'lgualada
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
cotrrpnouís

DE

tts

ADIv{INISTRAcToNS LocALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes opoftuns
MafC CaStgllS
Berzosa - DNr
466s7

(SlG)

Firmado disitalmente

3ilHj:;ïï""'

33sH í:.ï1""ï:'ll,
t4:17:14 +01'oo'

Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Alcalde
Ajuntament d'Igualada

Barcelona, 18 de març de 2019
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Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida, declaro que l'Ajuntament de Lleida s'adhereix a
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
*ürvïpR$b{ís pg

t

ïs

Aï}ïr,{INï$Tg,A{:x{}:\ïs
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Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants eI conúngut d'aquest pacte i

assumeixen el compromís de:

1". En els seus
d'Educació, en I

d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en

quan abordin aspectes
amb el mateix municipi.

relacionats amb I

I, perquè així c

signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm. Sr. FèIix
Alcalde

Ajuntament

Barcelona,

Piqué

Lleida

març de 2019
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Ignasi Simón Ortoll, alcalde de LIiçà d'Amunt, declaro que I'Ajuntament de Lliçà
d'Amunt s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMpRoMís pn lus ADh{INIsrRAcroNs LocALs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb eis efectes oportuns

si Simón Ortoll

Sr. I

Alc
Ajun

B

e

18

Lliçà d'

març de

t
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A

I'TXIT
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Jaume Dulsat Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar, declaro que I'Ajuntament de Lloret
de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís

sr Lrs ADMINTsTRAcIoNS LocArs

Les administracions locais, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm. Sr. Jaume Duls
Alcalde
Ajuntament de Lloret de Mar

Barcelona, 18 de març de 2019
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M. Carmen Ponsa Monge, alcaldessa de Malgrat de Mar, declaro que I'Ajuntament de
Malgrat de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMpRoMís pn

lrs

ADMINISTRAcIoNs

tocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lma.

Carmen Ponsa Monge

Sra.

Alcaldessa

Ajuntament de Malgrat de Mar

Barcelona, 18 de març de 2019
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Alex Garrido Serra, alcalde de Manlleu, declaro que I'Ajuntament de Manlleu
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís

nr

LEs ADMrNrsrRAcroNS LocALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en

l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants eI contingut d'aquest pacte i
assumeixen eI compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte,
relacionats amb l'àmbit competencial de les
I, perquè així consti, signo aquest document

Il.lm. Sr. Alex
Alcalde
Ajuntament de

Barcelona, 18 de març

2019

escau, quan abordin aspectes
locals o amb el mateix municipi.

els efectes oportuns.
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Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa, declaro que I'Ajuntament de Manresa
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
conapnonaís DE LEs ADMTNIsTRAcIoNs LocArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així

, signo aquest

Il.lm.

yent Torras

Sr.

Valentí

Alcalde

Ajuntament de Manresa

Barcelona, 18 de març de 2079

document amb els efectes oportuns
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Xavier Fonollosa Comas, alcalde de Martorell, declaro que I'Ajuntament de Martorell
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMIS DE LIS APMINISTRACIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

t.b
Il.lm. Sr.
Alcalde
Ajuntament d

a Comas
1l

Barcelona, 18 de març de 2019
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Jaume Oliveras i Maristany, alcalde del Masnou, declaro que I'Ajuntament del Masnou
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

COUPROIT,TíS DE LES ADMINISTRACIüNS TOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1". En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lm
Alcalde
Aj

Oliveras i Maristany

t del Masnou

Barcelona, 18 de març de 2019
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David Bote Paz, alcalde de Mataró, declaro que l'Ajuntament de Mataró s'adhereix
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

a

conrpRonrís DH LEs ADI\ITINISTRAcIoNs tocAï,s
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1". En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2._ Participar en les- reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix *utti.ipi.

I, perquè així consti,

aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm.
Alcalde

Ajuntament de Mataró

Barcelona, 18 de març de 2019
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Ramon Sànchez, alcalde de Molins de Rei, declaro que I'Ajuntament de Molins de Rei
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMIS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb eI mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm. Sr.
Alcalde
Ajuntament de Molins de Rei

Barcelona, 18 de març de 2019
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Josep Monràs i.Galindo, alcalde de Mollet del Vallès, declaro que l'Ajuntament de
Mollet del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

cournouls

DE LEs ADMrNrsrRAcloNs :.oçALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què ilisposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les enütats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:.
1. En els seus àmbits d'actuació respecüus, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures conüngudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de
relacionats amb l'àmbit

I, perquè així

signo

i Galindo

Il.lm. Sr.
Alcalde

del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

les adminisüacions locals o amb el mateix municipi,

de

Barcelona, 18 de març de 2019
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Marc Solsona Aixalà, alcalde de Mollerussa, declaro que I'Ajuntament de Moilerussa
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
€;i:ii-Vlí::;:.{::v:l:;
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Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en

I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

J

AM

o

m

{F R \)
I1.1m. Sr,

a

S

Alcalde

Ajuntamen

Mollerussa

Barcelona, 18 de març de 2O19
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Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac, declaro que I'Ajuntament de
i Reixac s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

Montcada

COMPROMíS NN ITS ADfuTINISTRACIONS LOCATS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de Ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb I'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
2._

I,p

alxl co

signo aquest document amb els efectes oportuns.

a. Sra. Laura Campos Ferrer
Alcaldessa
Ajuntament de Montcada i Reixac

Barcelona, 18 de març de 2079
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Vila, alcaldessa de Montgat, declaro que I'Ajuntament de
Montgat s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
Rosa Maria Funtané
següent:

EOMPRON/IíS ON ITS ADMINISTRACIONS LOCATS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè

Il.lma

Sra.

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

a Maria Funtané i Vila

Alcaldessa

Ajuntament de Montgat

Barcelona, 18 de març de 2019
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José Antonio Montero Domínguez, alcalde de Montornès del Vallès, declaro que
I'Ajuntament de Montornès del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüènèia,
subscriu el compromís següent:

coupnouís

DE LEs ADRIINIsTRAcIONS

tocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

què així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

11.l

José

An

Montero Domínguez

nt de Montornès del Vallès

a, 18 de març àe 2079
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Maria del Pilar Puimedon Monclus, alcaldessa d'Olesa de Montserrat, declaro que
I'Ajuntament d'Olesa de Montserrat s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència,
subscriu el compromís següent:
cüM::s.{ : r,í:i$ :lit t,il 5 A,rnt! ri

I

:: ?'

{i,t\ctcl.t 5 :,i}ijA:.::

Les administracions locals, en el març de ies competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:

Ei

'9.-

g:
óo

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures conüngudes en el Pacte,

2. Parricipar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il,lma. Sra. Maria del Pilar Puimedon Monclus
Alcaldessa

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

.ò9

E-9

Barcelona, 18 de març de 2019
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Document dradhesió
PACTE CONTRA

tA

SEGNf,GACIó E$COI.AR:

{JN COMPROMís PER A I'üXIT

EDUCA?TU

tosgp Maria Corominas i Barnadas, alcalde d'Olot, declaro que I'Ajuntament d'Olot
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMíS

Df

LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Les adminisüacions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, com-parteixen amb les enütats signants el conúngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1.. En els seus àmbits d'açtuació respecüus, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures conüngudes en el Pacte.

2.- Participar en_ les- reunions de s-eguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix muriicipi.

I, perquè així consü, signo aquest document amb els efectes oportuns.

il

Maria Corominas i Barnadas

d'Olot

Barcelona, 18 de març de 2019
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UN
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A ['àXIT

EDUCATIU

JgtgP Piferrer Puig, alcalde de Palafrugell, declaro que I'Ajuntament de Palafrugell
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpr.onïís nn :.ts ADMrNrsrRAcroNs tocAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perq

co

signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr. Josep errer Puig
Alcalde
Ajuntament de Palafrugell

Barcelona, 18 de març de 2019
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EDUcATtU

Lluís Puig i Martorell, alcalde de Palamós, declaro que I'Ajuntament de Palamós s'adhereix a aquest
pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

colrpRovrís

DE LEs

ADMtNtsrRActoNs LocAts

administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la planificació educativa,
comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i assumeixen el compromís de:

Les

1.

En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament d'Educació, en
I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2.

Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes relacionats amb l'àmbit
competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

l, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Lluís Puig

Martorell DNI
40527 505X
(SIG)

Firmado

digitalmente por
Lluís Puig Martorell
- DNI 4052750sX
(SIG)

Fecha: 2O19.06.1O
08:05:06 +02'00'
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EDUCATIU

Teresa Padrós Casafras, alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, declaro que
I'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s'adhereix a aquest pacte i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:
eoMpRoMís pr

lrs

ADMINIsTRAcToNS LocALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació tespectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes opoftuns

Il.lma. Sra. Teresa Padrós Casaflas
Alcaldessa
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Barcelona, 18 de març de 2079
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L'èxtr

Ascensión Ratia Checa, alcaldessa de Paliejà, declaro que I'Ajuntament de Pallejà
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coplpRolvrís pn lus ADrvtINIsrRAcIONs

tocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè

ti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lm a. Sra. As censión Ratia Checa
Alcaldessa

Ajuntament de Pallejà

Barcelona, 18 de març de 2019
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Francesc Juzgado Mollá, alcalde de Parets del Vailès, declaro que l'Ajuntament de
Parets del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMpRoMís nn lns ADMINtsTRAcIoNs LocAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr. Frances
gado Mollá
Alcalde
Ajuntament de Parets del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2079
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Jordi Madrid Roca, alcalde de Piera, declaro que l'Ajuntament de Piera s'adhereix
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

a

cowtpRonaís Dc Lrs AnMIN:ti.I,RAcIoN $ I.ocA l.s
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit

de la planificació educativa,, comparteixen amb les entitats-signants el contingut
d'aquest pacte i assumeixen el compromís de:

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, conüibuir, en col,laboració amb

el

Departament d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2'-Participar eq lg.t reunions de seguiment del Pacte, si escáu, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions lotak o amb el mateix

municipi,
I, perquè

Il'lm.

consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Sr.

Alcalde
Ajuntament de Piera

Barcelona, 18 de març de 2019
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Xavier Amor i Martín, alcalde de Pineda de Mar, declaro que I'Ajuntament de Pineda
de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís nn lxs ADMtNtsrRActoNs LocALs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

TCAT P XaVief

Amor Martín

- ïï#ü1,ïfïï'

DNI
38831

Firmado digitalmente

38831seeD

599D

Fecha: 2019.05.30
11:50:35 +02'oo'

Il'lm. Sr. Xavier Amor i Martín
Alcalde
Ajuntament de Pineda de Mar

Barcelona, 18 de març de 2019
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EDUCATIU

A

L'àXIT

Lluís Tejedor i Ballesteros, alcalde del Prat de Llobregat, declaro que I'Ajuntament del
Prat.de Llobregat s'adhereix a aquest pacte i, en conslqüència, su-bscriuel compromís
següent:

COMPROMiS DE LES ADMTNTSTRACIONS LOCALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl
d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
"onüngut
1' En els seus àmbits d'actua-ció respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educacíó, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
.
relacionats amb I àmbit competencial
de les administracions locals o a-b el mateix *unicipi,
2._

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

ll.lm
Lluís Tejedor i Ballesteros
Alcalde
Ajuntament del Prat de llobregat

Barcelona, 18 de març de 2019
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Josep Ttiadó i Berges, alcalde de Premià de Dalt, declaro que I'Ajuntament de Premià
de Dalt s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

COUTRONIIíS DE Lf,S ADMINISTRACIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm.

S

adó i Berges

e

de Premià de Dalt

Barcelona, 18 de març de 2019
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Yiq"9] Angel Méndez Gil, alcalde de Premià de Mar, declaro que l'Ajuntament

de

Premià de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMpRoh,ïís

nr lxs ADMINIsTRAcToNs rocALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants è1 confingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI pacte.

2.- Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o
el mateix -utti.ipi.

"àb

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Miquel Angel Méndez Gil
Alcalde
Ajuntament de Premià de Mar

Barcelona, 18 de març de 2019
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Carles Pellicer Punyed, alcalde de Reus, declaro que I'Ajuntament de Reus s'adhereix
a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromis següent:
coMpRoMís pr rrs ADMTNISTRAcIoNs LOcArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
Carles pELLICEp Firmado dieitalmente
oor Carles PELLICER
PUNYED - DNI i,uruyro - our
3e84si 82M (stc)
39945 I

g2M

(src)

ïàï":;1ïí;ï1,?'

Il.lm. Sr. Carles Pellicer Punyed
Alcalde
Ajuntament de Reus

Barcelona, 18 de març de 2019
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Jordi Munell García, alcalde de Ripoll, declaro que I'Ajuntament de Ripoll s'adhereix a
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

coupnouís

Da Lrs ADMrNrsrRAcIoNs LocArs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
JORDI MUNELL Firmado disitalmente
oor JORDI MUNELL
GARCIA - DNI cRnctn-orur

43625796V
.

(AUT)
Il.lm.

Sr.

4362s7e6v (AUr)
Fecha:2019.04.06

r2:s2:ie+02'oo'

Jordi Munell García

Alcalde

Ajuntament de Ripoll

Barcelona, 18 de març de 2019
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José María Osuna López, alcalde de Ripollet, declaro que I'Ajuntament de Ripollet
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís nn

l;s

ADMtNtsrRAcIoNs LocAt s

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
JOSE

MARIA

osuNA Lóprz DNI 46947 Og3E

(rcAr)

Firmado digitalmente

0""*oot'r#ï1o*
46e470e3

E

(rcAr)

ï;:j,1;ï;,',,ï-

II.lm. Sr. José María Osuna López
Alcaide
Ajuntament de Ripollet

Barcelona, 18 de març àe 2079

SiNDIC
:L

DCTENSOR
DE LES

PXRSONIS

Document d'adhesió
pAcrn coNTRA LA srcnrcectó ESCo[l\R: uN corrrpnouís

pER.

A t,èxtr

HDUCATIU

Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa de Roses, declaro que I'Ajuntament de Roses
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coupnonnís D[ Lrs ADMTNTsTRAcIONS LocALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en

l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment dei Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
TCAT P
I:S.I'I {gg!"CNt PCT
TCAT P MONTSERRAT
.,..MONTSERRATMINDAN
MINDAN CORTADA - coRrADA- DNt4612t00sM
Data:201e.0s.0311'.44'.28
DNI 4612100gM +02'00'

Il.lma. Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Alcaldessa
Ajuntament de Roses

Barcelona, 18 de març de 2079
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Ana María Martínez Martínez, alcaldessa de Rubí, declaro que I'Ajuntament de Rubí
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
CON/ïPROI\'TfS NN

ITS ADMINTSTRACTONS LOCATS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les- reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de ies administracions locals o amb el mateix

-rni.ipl.

signo aquest document amb els efectes oportuns

r1Ana
Martínez Martínez
Alca
SA
Ajuntament de Rubí

Barcelona, 18 de març de 2079
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Maties Serracant Camps, alcalde de Sabadell, declaro que I'Ajuntament de Sabadell
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COA/ïPROI\{íS NE ITS ADMINISTRAEIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix *uni.ipi.
I, perquè

c onstt, s igno aq

Il'lm.
Alca
A

Camps

nt de Sabadell

Barcelona, 18 de març de 2019

amb els efectes oportuns
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Pere Granados i Carrillo, alcalde de Salou, declaro que I'Ajuntament de Salou
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

coupnonrís

DE

Lrs ADtuI;NIsrRAcroNs :.ocAls

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en i'àmbit de Ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
Firmadodisitalmente
CpISR_1 C pERE
'- por CPISR-I C PFRF

GRANADOS

cnnrunoos

cARRTLLo

cARRTLLo iiiT;?ïí;ï;l'
Il.lm. Sr. Pere Granados i Carrillo
Alcalde
Ajuntament de Salou

Barcelona, 18 de març de 2019
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Xifra, alcalde de Salt, declaro que I'Ajuntament de Salt s'adhereix

a

aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

coMpnoMís nr LEs ADMTNISTRAcIoNS rocAls
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb I'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

I1.lm. Sr

Xifra

Alcalde
Ajuntament de Salt

Barcelona, 18 de març de 2079
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Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, declaro que I'Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüènciá, subicriu el compromís
següent:

CCIMPROMíS NN INS ADMINISTRACIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix *rrni.ipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm.

Sr. Joan

Callau Bartolí

Alcalde

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Barcelona, 18 de març de 2019
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M. Enric Llorca Ibáfre2, alcalde de Sant Andreu de la Barca, declaro que I'Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

cout'R{}rvríri

D,r.r

LF:r Ar}vr íNïíi'1'l{ACI{tNti Locl\ I,t;

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte
assumeixen el compromís de:

i

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de

seguiment del Pacte,

si

escau, quan abordin aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

tft

Enric Llorca Ibáfiez

í, A]

de Sant Andreu de la Barca

Barcelona, 18 de març de2}79
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Joan Mora i Buch, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, declaro que I'Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

coMpROMís nE

lrs

ADMTNISTRAcIoNs LOcALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo a

Ii.lm. Sr. Joan
Alcalde
Ajun

S

document amb els efectes oportuns.

de Llavaneres

Barcelona, 18 de març de 2019
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Lluïsa Moret Sabidó, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, declaro que I'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

coMpxoMís Dn Lus ADMrNrsrRAcroNs LocALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
2._

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

a 0'1..^dIl'lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Alcaldessa

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Barcelona, 18 de març de 2019
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1os!P Carles Caparrós García, alcalde de Sant Carles de Ia Ràpita, declaro que
I'Ajuntament de sant carles de la Ràpita s'adhereix a aqúest pacte i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:
çoMpRolvrís

nr lrs ADMINTsTRAcIoNs LocArs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin

aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així c

Il.lm.

signo aquest document amb els efectes oportuns

Sr. Josep Carles

Alcalde

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Barcelona, 18 de març de 2019
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Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde de Sant Celoni, declaro que I'Ajuntament de
Sant Celoni s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:
coMFRoMís nr Lss ADMINTsTRAcToNS tocAls
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr. Francesc Deulofeu
Alcalde
Ajuntament de Sant Celoni

Barcelona, 18 de març de 20L9
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Carmela Fortuny Camarena, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, declaro que
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència,
subscriu el compromís següent:
coMpR$Mís Dc r.cs AllMrNtst'RActtlus LocAr.s
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les enütats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:

t. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escaur quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aq uest document amb els efectes oportuns

,)

Il.lma. Sra. Carmela Fortuny
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Cugat dei Vallès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Carles Motas López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, declaro que l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

COMPROMíS DE LES ADMINISTRACIONS LOCATS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En eis seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns
Firmado digitalmente
por Carles Motas
Carles Motas

López-

DNI 40519716H

López- DNI
(AUT) 40s19716H (AUT)
Fecha:201 9.05.1 5
12:35:20 +02'00'

Il.lm. Sr. Carles Motas López
Alcalde

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Barcelona, 18 de març de 2079
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Jordi San José i Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, declaro que
I'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència,
subscriu el compromís següent:
COMPROïVIíS NE ITS ADMINISTRACIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perq

així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

r
Il.lm
Alcalde
Ajun

Jordi San José i Buenaventura
de Sant Feliu de Llobregat

Barcelona, 18 de març de 201.9
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:
Gil Ariso Planas, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, declaro que I'Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
COMPROMíS trE tES AbMINISTRACION5 TOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, eomparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de;
1. En els seus àmbits d'actuació respecüus, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
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2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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i Palau, alcalde de SantJust Desvern, declaro que l'Ajuntament de Sant
Desvern
s'adhereix
a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
Just
Josep Perpinyà

següent:

COMPROM:S DT LES ADMINISTRAC:ONS TOCALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesuïes contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
.9

I

Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau
Alcalde
Ajuntament de Sant Just Desvern
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Barcelona, 18 de març de 2079
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Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, declaro que I'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
COMPROMíS NE IES ADMINISTRACIONS tOCAtS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._ Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè

ti,

lma. Sra.

aquest document amb els efectes oportuns

Garrido Tinta

a

Ajuntament

Barcelo

Pere de Ribes

18 de març de 2019
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Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, declaro que
I'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüènéia,
subscriu el compromís següent:
COMPROMíS

N: ITS ADMINISTRACIONS

LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix
2'_

-.rtticipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Sra.

Alcaldessa

Oliveras i Jorba

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, declaro que I'Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

COMPROMIS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en i'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè

Il.lm.

Sr,

nsü, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Ribas

t de Sant Sadurní d'Anoia

Barcelona, 18 de març de 2019
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i Boltà, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, declaro que
I'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència,
subscriu el compromís següent:
Maite Aymerich

coMpRoMís oE r,ns ADMrNrsrRAcIoNs LocArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

cPlsR-l
Maria

Signat d gitalment per CPISR'l C Maíià

c
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Datà: 201 9.03.26 08:59:49 +01 00'

Il.lma. Sra. Maite Aymerich i Boltà
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Barcelona, 18 de març de 2019
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La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 26 de març de 2019, ha adoptat entre d'aftres, I'acord següent:

-Fets

En data

2 de gener de 2019, va entrar al Registre General de I'Ajuntament la petició del Sfndic

de

Greuges de Catalunya per demanar I'adhesió de l'Ajuntament de $anta colòma dè Gramenet al ,,pacte
contra la segregació escolar a catalunya: un compromís per a l'èxit educatiu".

L'any 2006, el $lndic de Greuges va presentar al Parlament de üatalunya dos informes monogràfics
sobre la segregació escolar,.amb l'objectiu d'analitzarels dos grans àrnbits de la polltica educatiJa que
contribueixen tant a la reproducció com a la lluita contra áquest fenornen: la gestió del procés d'admissíó
d'alumnat i la provisió de condicions d'escolarització als diferents centres.
L'anàlisi objectiva de les dades feta va posar de manifest que en la darrera dècada no hi havia hagut
avenços significatius en aquesta matèria, tot i el consens existent que la segregació escolar afeèta
negativament el rendirnent del sistema educatiu i la seva cohesió social, alhoú qi.re vulnera et dret a
I'educació en igualtat d'oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions Unidàs sobre els drets de
l'infant i per la legislació estatal i catalana en matèria d'educació, especialment per als infants d'origen
social menys afavorit, que veuefi limitades les seves oportunitats educatives.
Des de gener de 2Q17, el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball, que ha comptat amb la
paúicipació, entre d'altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un document que contingui
propostes d'actuacions concretes, clares i viables, fonamentalment a desenvolupar per part áel
Departament d'Educació,

Per garantir I'impuls institucional del Pacte, i atès que les administracíons locals tenen un paper
fonamental,en la planificació educativa, .i la seva intervenció és bàsica per combatre la segregació
escolar, el Síndic de Greuges, $r. Rafael Ribó, ens ha sot.licitat l'adhesiú aí "pacte contra ta se[reiació
escolar a Catalunya: un compromis per a l'èxit escolar".
La Çonstitueió configurá l'educació com un dret fonamental bàsiç al que totes les persones tenón dret, tal
com s'estableix a l'article 27, que assenyala a l'apartat 1 que "todos tienen derecho a la educación".

Tal com recull I'informe tècnic que obre

a

l'expedient, I'adhesió comporta assumir els compromisos

descrits en I'apartat 5, fonamentalment de col.laborar en l'aplicació del pacte.

Els compromisos Od I'Ajuntament que se'n deriven d'aquesta adhe$ió són els següents:

3.

Contribuir en co|.laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i en
els àmbits d'actuació de l'administració local, a aplicar les mesures contingudes en el pacte.

4.

Participar en
reunions del seguiment del pacte,
.les-

si s'escau, quan s'abordin aspectes
refacionats amb l'àmbit competencial de tes administracions locals o amb el propi municipi.

El document del "Pacte contra la segregaciú escolar a Catalunya: un compromts per a l'èxit educatiu,,
conté 9 àmbits d'actuació amb 30 actuaci9ns concretes, amb in<iicació dels actors promotors, els actors
implicats i amb la corresponent temporalització. Aixl mateix cada actuació cornpta amb els seus
indicadors d'avaluació.

Vist el document "Pacte çontra la segregaciú escolar a Catalunya: un compromls per a l'èxit educatiu,',
que consta a l'expedient

Vist I'informe emès pel cap del servei d'Educació amb el vistiplau de la directora d'Educació, Cultura,
Drets Socials, lnfància, Joventut, Esports, Cooperació i $clidaritat,

Fonaments de dret

"

L'article 1 de ta Llei Orgànica 212006, de 3 de maig, d'educació que estableix com un dels principis del
sistema educatiu la qualitat de I'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i
circumstàncies.
L'Estatut d'Autonomia que estableix

a l'article 21, apaúat 1, que "totes les persones tenen dret a

una

educació de qualitat i a accedir-hien condisions d'igualtat"

El Pacte Nacional per I'Educació, 2006, capttol lV: "Coresponsabilitats dels ajuntaments en l'educació",
basats en els principis de subsidiarietat iautonomia municipal en matèria educativa i la cor-esponsabilitat
educativa.

La Llei 1212A09, de 10 de juliol, d'educació (LEC), que estableix com a principis rectors del sistema
educatiu l'equitat, la inclusió escolar i la cohesió social.

L'article 2 de la LEC, "Principis réctors del sistema'educatiu", on diu que el sistema educatiu es regeix
pels principis, un d'eils és "h) La col'laboració, la cooperació i la coresponsabilitat amb els ajuntaments i
altres administracions públiques.

"

La Lleidels Drets i les Oportunitats en la lnfància i l'Adolescència de Catalunya (Llei 1412010, del 27 de
maig), al seu aúicle 13. Foment i suport a I'educació: "1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el
màxim nivell d'educació possible des de llur naixement. En tot cao, els poders públics han de garantir
que qualsevol infant o adolescent rep l'educació establerta com a obligatòria legalment."
L'article 21'de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb I'article 53
del Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya;

'

Les atribucions que tinc delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 836012017, de 2 d'octubre,
publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) de data 17 d'octubre de 2017 de
modificació del decret núm. 51 1312015, de 15 de juliol, de nomenament de tinents d'alcaldia, formaçió de
la Junta de Govern Local i delegacions;'
La Junta de Govern Local, de conformitat amb la proposta de la tinència d'alcafdia executiva de lArea
d'Educació, Drets Socials, lnfància, Joventut i Esports, per unanimitat acorda:

"Prlme{

-

Aprovar I'adhesló de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al "Pacte contra

la

segregació escolár a Catalunya: un compromís per a l'èxit educatíu".

Seson

-

Torcgr

- lnformar d'aquesta adhasió al üonsell Escolar Municipal, fes associaçíons de families dels

Notificar aquest acord al Síndíc de Greuges, Sr, Rafael Ribó.

centres educatius i els consells esçolars dels centres educatius."

La qual cosa us comunico, en compllment del que disposa l'article 194 det Reglament d'Organització,
Funcionament i Règlm Jurídic de les Corporacions Locals.
Santa Coloma de Gramenet, 5 d'abril de 2019
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Ioan Martí i Bonmatí, alcalde de Santa Coloma de Farners, declaro que l'Ajuntament
de Santa Coloma de Farners s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
coupx.o:rais DE LEs AgMlNtsrRAc!üNs rocALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el conüngut d'aquest pacte i

assumeixen el comprcmís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, conúbuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures conüngudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il'lm.
c

.=

Sr. Joan

Martí i Bonmatí

Alcalde

Ajuntament de Santa Coloma de Farners
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Barcelona, 18 de març de 2019
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Isabel García i Ripoll, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, declaro que
I'Ajuntament de santa perpètua de Mogoda s'àdhereix
pacte i, en

conseqüència, subscriu el compromís següent:

" "[rr"ri

COMPROMíS PE ITS ADMINISTRACIOï{s LOCATS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l,àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entilats signants èl co.ttingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2'- Participar en les. reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o
el mateix mrrnicipi.

"àb

I, perquè així

S

quest document amb els efectes oportuns

Il.lma. Sra. Isabel García i Ri

il

Alcaldessa

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Barcelona, 18 de març de 2019
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Albert Batalla i Siscart, alcalde de la Seu d'Urgeil, declaro que I'Ajuntament de la Seu
d'Urgell s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
1::
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Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de Ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I,

així consti, signo aquest document arnb els efectes oportuns.

i Siscart
tame

de la Seu d'Urgell

Barcelona, 18 de març de 20L9
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Miquel Forns i Fusté, alcalde de.Sitge_s, declaro que I'Ajuntament de Sitges s'adhereix
a aquest pacte i, en conseqüèneia, subscriu el compromís següent:
çelrra,rlronaf$ Elr:

ff;$ J$]M$€r$yR.Aüist\ïs

t *$Al:,$

Les administracions locals, en el.marc de les comfetències de què disposen
en l,àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entiiaü ;ig"";;r;i
àüi"àrt
pacte i
assumeixen el compromís dè:
"";ü;g;
1. En els seus àmbits dlactuació respectius, contribuir, en cól.laboració
amb el Depártament
d'Educació, en l'aplicació de les meiures contingudes'en eí pácte.

2.- Participar qn les" reunions. de. seguiment del Pacte, si escau, quan. abordin
aspectes
rélacionats amb l'àmbit competencial áe les administracion*:to."t. o amb el mateix m,r*icipi,

I, perquè així consti, signo aQuest document amb els efectes oportuns.

Miquel

i Fusté

Alcalde

Ajun

t de Sitges

18 de

març de20L9
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Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, declaro que I'Ajuntament de

Tarragona s'adhereix

a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís

següent:

compnouaís DE LES ADMIN:srRACroNs LocALs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb ies entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'A

l]r\^^-)

!qnrrd'qildn.hr p.r'"'.priL.
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II.lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Alcalde
Ajuntament de Tarragona

Barcelona, 18 de març de 2019
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Rosa Maria Perelló Escoda, alcaldessa de Tàrrega, declaro que I'Ajuntament de
Tàrrega s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpnoMís nr lus ADMTNIsTRAcIoNs rocAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
CPISR-1 C

Rosa Maria

Perelló
Escoda

i

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Rosa
Maria Perelló iEscoda
Fecha: 201 9.04.09
12:28:18 +02'00'

Il.lma. Sra. Rosa Maria Perelló Escoda
Alcaldessa
Ajuntament de Tàrrega

Barcelona, 18 de març de 2019
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Alfredo Vega López, alcalde de Terrassa, declaro que I'Ajuntament de Terrassa
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

conapnonrís DE ms ADMTNISTRAcIoNs tocl\Ls
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix

-u.ti.ipi.

I, perquè

signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lm.
Alc
Ajuntament

SSA

Barcelona, 18 de març de 2079

SINDIC
'LDEFENSOR
DU L'S
PERSONES

Document dfadhesió
pAcrc coNTRA LA sucnrcncró rscotAR: uN coupnotrís pER A t,txlT
EDUÇAïIU

Joan Carles García i Cafrizares, alcalde de Tordera, declaro que I'Ajuntament de
Tordera s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís BE r,Es ADMINTsTRAcIoNS LocAts
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'apiicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes opoftuns
roAN
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I1.1m. Sr. Joan Carles García
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Alcalde
Ajuntament de Tordera
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Sanü Vivet Soler, alcalde de Torelló, declaro que l'Ajuntament de Torelló s'adhereix a
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
{:*M!'ROMi$ ne Lrs ADM:NtS1.R.{{jtONS LüCAL$
Les administracions locals, en el marc de les cornpetènçies de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les enútats signants el conüngut d'aquest pacte i

assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respecüus, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del

Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

@

-g

l, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Eduard Rovira i Gual, alcalde de Torredembarra, declaro que lAjuntament de
Torredembarra s'edhereix a aquest pacte i, en conseqüèncio, subscriu el compromís
següent:
, ' r.ri,''i'.i rl:;i-
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Les adminisracions locals, en el mare de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assurneixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'acnració respectius, connibub, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el hcte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo

Il.lm. Sr.
Alcalde
Ajuntament de

Barcelona, 18 de març de 2019
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Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde de Torroella de Montgrí, declaro que I'Ajuntament de
Torroella de Montgrí s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

corvlpRoMís

ur rus ADMINIsTRActCINs tocALS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locais o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm.
Alcal
Ajuntament

B

Rufí i Pagès

Torroella de Montgrí
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Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa, declaro que l'Ajuntament de Tortosa
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
eoMpRoMís pe

lrs

ADMINTsTRAcIoNs LocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de Ia
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'apiicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il.lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Alcaldessa
Ajuntament de Tortosa
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Eva María Martínez Morales, alcaldessa de Vallirana, declaro que I'Ajuntament de
Vallirana s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís
següent:

COMPROMIS DE tES ADMINISTRACIONS tOCAtS

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
Eva María

Martínez

Firm:do.digitalmente poí
EVa lvtafla luarllnez Morates DNt46814s66K (AUr)
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Il'lma. Sra, Eva María Martínez Morales
Alcaldessa

Ajuntament de Vallirana

Barcelona, 18 de març de 2019
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Albert Batet i Canadell, alcalde de Valls, declaro que I'Ajuntament de Valls s'adhereix
a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís nr lns AnMrNrsrRAcIoNs rocArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il'lm. Sr. Albert Batet i Canadell
Alcalde
Ajuntament de Valls

Barcelona, 18 de març de 2019
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Martí Carnicer Vidal, alcalde del Vendrell, declaro que I'Ajuntament del Vendrell
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
coMpRoMís

nr lns ADMlNIsrRActoNs LocALs

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il.lm. Sr. Martí Carnicer Vidal
Alcalde
Ajuntament del Vendrell

Barcelona, 18 de març de 2019
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i Solà, alcaldessa de Vic, declaro que I'Ajuntament de Vic s'adhereix a
aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

Anna Erra

coMpRoMís nr lns ADMINrsrRAcroNs rocAls
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contlngut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col'laboració amb el Departament
d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en eI pacte.

2.- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

Il.lma. Sra. Anna Erra i Solà
Alcaldessa
Ajuntament de Vic

Barcelona, 18 de març de 2019
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Carles Ruiz i Novella, alcalde de Viladecans, declaro que I'Ajuntamenr de Viladecans
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
cOMPROMíS DE tES ADMINISTRACIONS LOCALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la

planifi.cació educativa, comparteixen amb les entitats signants el conúngut d'aquest pacte
assumeixen el compromís de:

i

1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les meEures contingudes en el pacte.

2.- earticipar en les reunions de seguirnent del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb i'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.

I, perquè així constí, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il.lm. Sr. Carles Ruiz i Novella
Alcalde
Ajuntament de Viladecans

Barcelona, 18 de març de 2019
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Pere Regull Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès, declaro que I'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:
coMpRoMís nr lus ADMrNrsrRAcIoNs LocArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Il.lm. Sr. Pere Regull Riba
Alcalde
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Barcelona, 18 de març de 2019
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Noemí Tfucharte Cervera, alcaldessa de Vilanova del Camí, declaro que I'Ajuntament
de Vilanova del Camí s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

coLapnoltfs Dx rfis ADMINIsTRAcIoNs LccArs
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb 1'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Il'lma. Sra. Noemí Tlucharte Cervera
Alcaidessa

Ajuntament de Vilanova del Camí

Barcelona, 18 de març de 2079
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Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, declaro que I'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el
compromís següent:

ecMpnoMís nr rrs ADMrN:srRAetoNs rCIcAr,s
Les administracions locais, en el marc de les competències de què disposen en I'àmbit de la

planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en eI Pacte.

2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix municipi.
I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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Sra. Neus Lloveras i Massana

Alcaldessa

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Barcelona, 18 de març de
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Josep Poblet i Tous, alcalde de Vila-seca, declaro que I'Ajuntament de Vila-seca
s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:
COMPROMíS DE LES ADMINTSTRACTONS LOCALS

Les adrninistracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d'aquest pacte i
assulneixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2. Participar en les reunions de seguirnent del Pácte, si escau, quan aborciin aspectes
relacionats anrb l'àrnbit cornpetencial de les adrninistracions locals o arnb el mateix rnunicipi,
I, perquè així consti, si

aq uest document amb els efectes o portuns
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Damiàdel Clot Tfias, alcalde de Vilassar de Mar, declaro que I'Ajuntament de Vilassar
de Mar s'adhereix a aquest pacte i, en conseqüència, subscriu ei compromís següent:
conapx.ontís DE Lss ADTvIINISTRAcIoNS

tocAts

Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants èl contingut d'aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
L. En els seus àmbits d'actuació respectius, contribuir, en col.laboració amb el Departament
d'Educació, en I'aplicació de les mesures contingudes en el pacte.
2._

Participar en les_ reunions de seguiment del Pacte,

si

escau, quan abordin aspectes

relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix mrrnicipi.
è així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.
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