
ACORD DE   PLE MUNICIPAL

Expedient número: M2412019000017 Defensa de drets civils i polítics . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC-Sant  Vicenç  en  Positiu,  Junts  x  Sant  Vicenç  i  Sant  Vicenç  en  Comú 
Podem, en defensa de drets civils i polítics.

El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels 
tractats  internacionals,  basteixen  els  fonaments  bàsics  de  les  democràcies 
modernes. El desenvolupament i  protecció d’aquests drets és el  termòmetre 
que determina el grau de maduresa democràtica de les societats i de les seves 
estructures polítiques i administratives. 

Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel 
seu contacte quotidià amb els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un 
paper clau en la defensa i protecció dels drets civils i polítics i en la denúncia i  
l’acompanyament quan es produeixen casos de possibles vulneracions. 

L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre 
les  seves  atribucions  assessorar  el  Govern,  promoure  el  coneixement  i  la 
reflexió entorn d’aquests drets, mantenir un contacte fluït i col·laboratiu amb les 
entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit i  atendre les 
queixes i comunicacions de la ciutadania. 

En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i 
Polítics ha de ser una eina insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests 
drets en tot el territori. 

El Ple acorda l’adopció del següent:

ACORDS

1. Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i 
coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del 
municipi. 

2. Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i 
treballadores municipals per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma 
transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió. 



3. Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i  
treballadores  que  atenen  a  la  ciutadania  a  fi  d’optimitzar  la  detecció  i  
identificació de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de 
garantia corresponents. 

4. Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets 
civils i polítics a l’Oficina de Drets Civils i  Polítics a través del formulari que 
consta en el web i fer-ne un seguiment posterior. 

5. Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta 
per  la  normativa  de  règim  local  de  la  seva  tramesa  al  Departament  de  la 
Presidència. 

Sant Vicenç dels Horts, 

[Firma]
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