
2.3. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN ABSENTISME ESCOLAR 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 

Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, la qual en l'article 25.2.n) 

estableix que el municipi participarà en la vigilància de l'escolaritat obligatòria, i l'article 4.1.f), que li 

reconeix potestat sancionadora. Igualment, aquesta potestat que regula la Llei 30/92, de 28 de 

novembre sobre Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment  Administratiu 

Comú. 
 

2. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Participar en la vigilància 

del compliment de l’escolaritat obligatòria 
 

3. Els tècnics del departament de Serveis Socials de la Mancomunitat han elaborat un protocol per a 

la consecució d'aquestos fins legals i que te com a objectius principals: 
 

• Sensibilitzar a les famílies sobre la importància que té l'assistència a classe des de les primeres 

etapes: Infantil i Primària com a forma de garantir una adaptació escolar posterior.   
• Sensibilitzar a la ciutadania en general i altres institucions del Municipi (AMPAS, Centre de Salut, 

Associacions de Veïns...) de la responsabilitat col·lectiva en la prevenció i detecció dels alumnes i 

alumnes absentistes.  
• Previndre l'absentisme: detectant situacions de possible abandó que desemboquen en fracàs 

escolar.  
• Pal·liar l'absentisme escolar en l'edat d'escolarització obligatòria (6 a 16 anys), des del treball 

coordinat i integral de diferents Institucions Municipals  
• Fer participes als Centres Escolars, de la importància de la interrelació família-escola, tant per a la 

prevenció com tractament de la realitat de l'alumnat absentista.  
• Elaboració d'un protocol d'actuació de les diferents institucions implicades. 

 

4. S'estima convenient i necessari aprovar expressament el protocol d'actuació elaborat. 
 

5. La Junta de Govern/Comissió Informativa amb data 21/11/2018 ha aprovat els següents acords:  

 

Primer. Aprovar el Protocol d'actuació de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en els 

municipis adherits al servei mancomunat de serveis socials. 
 

A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol aprovat.  
 

Segon. Donar publicitat al Protocol d'actuació de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar pels 

mitjans oportuns. 

 
Es formula al Ple la següent proposta d'ACORD: 

 

PUNT UNIC: restar assabentats de l'aprovació del Protocol d'actuació de prevenció, detecció i 

tractament de l'absentisme escolar en els municipis adherits al servei mancomunat de serveis 

socials. 
 

 


