RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2016001252/RA012016001073
SERVEI: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Atès que la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor
(LOPJM) estableix que és requisit per a l'accés i l'exercici de les professions, oficis i
activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
Atès que Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i a l'adolescència dóna nova redacció a l’article 13 de la LOPJM i incorpora un
nou apartat que estableix que caldrà acreditar el requisit per a l’accés i exercici a les
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, de no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, que inclogui l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la
provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i la corrupció de menors, així com
pel delicte de tràfic de persones.
Atès que per a l’acreditació d’aquest requisit és preceptiu la certificació negativa de
comissió de delictes emesa pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministerio
de Justicia.
HE RESOLT
1. Aprovar la instrucció sobre el requisit d’accés i d’exercici dels llocs de treball que
impliquen contacte habitual amb menors en aplicació de la Llei orgànica 1/1996, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor que figura com a annex a la present resolució.
2. Ordenar la publicació d’aquesta instrucció al Portal de Transparència de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
08/04/2016

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquesta resolució ha
quedat registrada en el llibre de resolucions corresponent
amb el número i data que s'indiquen: 201601001020
08/04/2016

[Firma02-01]
LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
08/04/2016
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