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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'abril de 2017, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (Cs) SOBRE ELS SERVEIS
SOCIALS RELACIONATS AMB EL TRASTORN DE L´ESPECTRE AUTISTA
(TEA)

A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, el passat 6
d´abril de 2017 es va aprovar la moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb el
trastorn de l´espectre autista (TEA).
Entre d´altres aspectes, aquesta moció reclama dotar els centres educatius de personal amb
formació específica per a alumnes amb necessitats educatives especials i que aquesta
formació s'adreci, a banda dels especialistes, a tota la comunitat educativa i que es garanteixi
aquest perfil professional tant en els menjadors escolars com a les activitats extraescolars.
També reclama que en el termini de sis mesos s´implementin plans de convivència que
tinguin en compte tots els alumnes per evitar possibles casos d´aïllament, rebuig o situacions
més greus com l´assetjament escolar.
També reclama augmentar en el termini màxim d´un any el nombre de pisos tutelats destinats
a persones amb TEA, per tal de potenciar-ne la seva autonomia.
Cal destacar la tasca que les entitats integrades en la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya realitzen, atenent a més d´un milió de ciutadans, mitjançant l´aportació dels seus
socis i també d´una part important de voluntaris, tot i que, malgrat que el 45% de les entitats
encara tenen pendent el cobrament per part de les administracions, subvencions i convenis
d´anys anteriors, entre elles, entitats relacionades amb el TEA o amb les families cuidadores
de persones amb discapacitats o malalties mentals.
En aquest sentit, la moció també reclama que es posi en marxa en el termini de tres mesos des
de l´aprovació de la moció 115/XI, d´una línia específica de subvenció per a entitats locals i
comarcals del Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que compleixi tots els acords i
en els seus terminis d´execució de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya, el passat 6 d´abril de 2017.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el termini màxim de tres
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mesos posi en marxa una línia específica de subvencions per a entitats locals i comarcals del
Tercer Sector que treballin amb infants, joves i adults diagnosticats amb TEA.
Tercer.- RECONÈIXER la tasca que realitzen les entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en una gran part, mitjançant el voluntarisme.
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Quart.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

