Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
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Jsa/rbr
Exp : SP 2245/20 General 1965/20
Ass: Autorització ús espais municipals per a la realització de Casals d’Estiu 2020
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que l’entitat de la Roca del Vallès, ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS sol·liciten
l’autorització d’ús de diferents equipaments municipals per a la realització de les
activitats de casals d’estiu 2020 i presenten un seguit de documentació en les
instàncies següents:
 NRE 4118 de data 24-05-2020
 NRE 5128 de data 19-06-2020
Atès que la Documentació presentada és la següent:
• Projecte Casal Estiu 2020
• Certificat sobre protecció de dades personals
• Certificat conforme es compleix amb l’estipulat al Decret 267/2016, de 5 de
juliol, sobre les activitats d’educació en el lleure en les quals participen
menors de 18 anys.
• Certificat conforme compleixen la normativa vigent en matèria laboral i
tributària
• Certificat conforme es responsabilitzen sobre qualsevol dany o desperfecte
que es pugui produir com a conseqüència del desenvolupament de
l’activitat.
• Certificat conforme es disposa de tots els certificats negatius de delictes
sexuals de tots els professionals i col·laboradors del casal d’estiu.
• Notificació a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
de l’activitat d’educació en el lleure a la qual participen menors de 18 anys:
- Alta activitat casal de vacances a l’Escola Santa Agnès del
29/6/2020 al 31/07/2020 amb 30 participants.
- Alta activitat casal de vacances a l’Escola Mogent del 29/6/2020
al 31/07/2020 amb 56 participants.
- Alta activitat casal de vacances a l’Escola La Torreta del
29/6/2020 al 31/07/2020 amb 35 paraticipants.
- Alta activitat casal de vacances a l’Escola Pilar Mestres del
29/06/2020 al 31/07/2020 amb 127 participants.
•

Conveni entre el centre educatiu Escola Mogent de la Generalitat de
Catalunya i l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS per a l’ús social de les
instal·lacions del centre educatiu.

•

Certificat conforme adoptaran totes les mesures establertes en el document
“Criteris general per a l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020”
i el Decret 267/2016 d’activitats de lleure i disposen de l’expedient intern
d’acreditació d’adopció de mesures.

•

Pòlissa RC i rebut

Atès que la Normativa aplicable és la següent:
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 Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.
 Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures
extraordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que
participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID19.
 Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu Estiu
2020 https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/
 Protocol específic per a casal d’estiu https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-imodels-prevencio-i-seguretat/

 Nous elements d’actualització i reforç dels Protocols de les activitats de
lleure educatiu de l’estiu del 2020 en el context de la pandèmia COVID19,
de data 16 de juny de 2020.
 I totes les guies, protocols i recomanacions publicats en aquest web:
https://www.estiuamblleure.cat i altra normativa que, sobrevinguda per motius de la
pandèmica, puguin repercutir en l’activitat de Casal d’Estiu.
Atès que els usos dels equipaments municipal seran els següents:
Espais a utilitzar
Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS ens va demanar les mides dels
espais sol·licitats per tal de calcular el número màxim d’infants a cada espai segons
les mesures de prevenció de la pandèmia de la Còvid-19.
Neteja i desinfecció del material utilitzat
És l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS la responsable de la neteja i
desinfecció dels materials emprats en el Casal d’Estiu que organitza a la Roca del
Vallès durant el període a dalt estipulat, segons els * protocols de prevenció i
seguretat establerts per la Generalitat de Catalunya.
*https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-models-prevencio-i-seguretat/
Neteja i desinfecció dels espais utilitzats
És l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS la responsable de la neteja i
desinfecció dels espais utilitzats en la celebració del Casal d’Estiu que organitza a
la Roca del Vallès en els espais a dalt especificats i durant el temps previst, segons
els protocols de prevenció i seguretat establerts per la Generalitat de Catalunya *,
tret de les actuacions de neteja i desinfecció que ja faci de manera habitual
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquests espais.
*https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/
Plans d’emergència per a les escoles i la Sala Polivalent del Mogent
Que en data 10 de maig de 2019, l’enginyer municipal informa el següent:
“Xavier Manzanares, com enginyer municipal de l’ajuntament de l la Roca del
Vallès, emet el següent informe, referent a les activitats de casal d’estiu a les
escoles municipals.
Els plans d’autoprotecció o d’emergència de les escoles només dona cobertura dins
de l’horari escolar i per les activitats docents de la pròpia escola.
Per tant, fora de la franja horària lectiva i per activitats no docents, l’empresa que
pretén organitzar alguna activitat ha de presentar el corresponent pla
d’autoprotecció o d’emergència, segons l’ús i el nombre d’usuaris.
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D’altra banda, l’empresa ha de donar compliment al decret 267/2016.”
Així doncs, l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTIS IGUALS està obligada a disposar dels
corresponent Pla d’Emergència per a cada centre on realitzarà l’activitat del casal.
Menjadors de les escoles
L’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS només podrà utilitzar els menjadors per
prestar el servei de càtering amb totes les mesures d’higiene i seguretat que marca
la normativa vigent.
Atès que davant la situació d’emergència generada per la pandèmia del Còvid-19,
les activitats de lleure durant aquest estiu 2020 han d’ajudar els nostres infants i
joves a recuperar les interaccions socials amb el seu grup d’iguals, a retrobar-se
amb la natura i els espais oberts i a aprendre nous hàbits i rutines en matèria
d’higiene i autoprotecció així com fer un acompanyament emocional que els ajudi a
assimilar l’experiència viscuda.
Atès que l’educació en el lleure suposa un instrument ideal per abordar aquesta
tasca, per aquest motiu des de la regidoria d’Educació i la regidoria de Joventut es
dona la màxima importància a la realització d’aquests a casals als tres nuclis del
municipi preservant en tot moment totes les mesures d’higiene i protecció davant la
situació d’emergència per la Còvid-19.
Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 23 de juny de 2020.
Es per tot això que,
RESOLC :
PRIMER. Autoritzar la cessió dels espais i l’autorització de l’activitat dels casals
d’estiu en els espais i dates següents per part de l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS
IGUALS, quedant condicionades a que compleixen amb tot l’estipulat en aquesta
resolució i tota la normativa que els vincula com a entitat organitzadora i promotora.
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SEGON. Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS ha de disposar dels
corresponents plans d’emergència per a cada centre on es realitzarà l’activitat de
casal d’estiu i tenir-los a disposició per a possibles inspeccions de les autoritats
competents.
TERCER. Que l’entitat ASSSOCIACIÓ A PARTS IGUALS en el projecte presentat
de Casal d’Estiu 2020 manifesta que seguirà els Criteris generals per a
l’organització de les activitats de lleure educatiu 2020 del PROCICAT, tanmateix
també està obligada a complir amb la resta de normativa relacionada amb l’activitat:
• Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les
quals participen menors de 18 anys.
• Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures
extraordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que
participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID19.
• Criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu Estiu
2020 https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-models-prevencio-i-seguretat/
• Protocol específic per a Casal d’Estiu https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-imodels-prevencio-i-seguretat/

•
•

Nous elements d’actualització i reforç dels Protocols de les activitats de
lleure educatiu de l’estiu del 2020 en el context de la pandèmia COVID19,
de data 16 de juny de 2020.
I totes les guies, protocols i recomanacions publicats en aquest web:
https://www.estiuamblleure.cat i altra normativa que, sobrevinguda per motius de la
pandèmica, puguin repercutir en l’activitat de Casal d’Estiu.

QUART. L’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUAL ha de presentar la documentació
següent el més aviat possible o, com a tard, dins dels 3 primers dies naturals de
l’inici de l’activitat, tot i que els terminis atorgats per al lliurament d’aquesta
documentació a l’Ajuntament no eximeix a l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS
el seu compliment des del primer dia de l’activitat de casal d’estiu.
-
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-

Certificat conforme es garantiran els drets de protecció d’imatge dels infants
segons la LO 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, atès que el certificat presentat fa referència a
una llei derogada.

-

Còpia de les pòlisses i rebuts de les assegurances d’accidents personals i
pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut, amb les cobertures i
especificitats que marca el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats
d’educació i el lleure en les quals participin menors de 18 anys.

-

Relació dels responsables de Prevenció i Higiene de cadascun dels casals
conforme disposen del certificat expedit per la Direcció General de Joventut.
Informar que disposen de totes les declaracions responsables de les famílies
de l’infant que participa a l’activitat en relació amb la situació de pandèmia
generada per la Covid-19

-

CINQUÈ. Que l’entitat ASSSOCIACIÓ A PARTS IGUALS ha d’aportar abans del 16
de juliol de 2020, la de documentació relativa al Casal de setembre de la Roca a
l’escola Pilar Mestres i la corresponent notificació a la Direcció General de Joventut
de la Generalitat de Catalunya de l’activitat d’educació en el lleure a la qual
participen menors de 18 anys.
SISÈ. Que en cas de pluja, l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS, podrà fer ús
del CEM si compleixen amb les indicacions i condicions marcades pel servei de
l’equipament.
SETÈ. Neteja i desinfecció: l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS haurà de ferse càrrec de la neteja i desinfecció dels materials i espais utilitzats seguint els
protocols especificats en el web que la Generalitat de Catalunya a disposat per
aquests
efectes:
https://www.estiuamblleure.cat/ca/protocols-guies-i-modelsprevencio-i-seguretat, en concret Protocol específic per als Casals d’Estiu, Neteja i
desinfecció de locals de concurrència humana i Neteja i desinfecció d’espais
exteriors de concurrència humana, tret d’aquells espais que ja estan coberts pel
servei de neteja de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
VUITÈ. Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS haurà de fer-se càrrec de les
possibles despeses ocasionades a causa de la seva activitat en els diferents
centres.
NOVÈ. Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS haurà de complir amb la
normativa corresponent per poder prestar el servei de menjador en la modalitat
càtering.
DESÈ. Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS haurà de complir amb la
normativa vigent per poder realitzar les sortides programades en el seu projecte de
Casal d’Estiu 2020.
ONCÈ. Que l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS haurà de complir amb la
normativa vigent per poder realitzar les acampades i/o sortides amb pernoctació
programades en el seu projecte de Casal Estiu 2020.
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DOTZÈ. Complir amb la tramitació corresponent amb la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya (notificació de l’activitat, declaració
responsable, etc.)
TRETZÈ. Notificar aquests acords a l’entitat ASSOCIACIÓ A PARTS IGUALS.
CATORCÈ. Informar d’aquests acords a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones,
a Obres i Serveis, a la Policia Local i a les direccions dels centres educatius Escola
Mogent, Escola Pilar Mestres, Escola Santa Agnès, Escola La Torreta.
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