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aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
sobre la modificació puntual del pla general metropolità a l’àmbit del Mas Ram de Badalona,
fins que mitjançant un nou document incorpori determinades prescripcions.
L’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme implica, en especial, una reconsideració de la
classificació urbanística de part de l’àmbit de la Modificació del Pla General Metropolità de
referència. Aquesta reconsideració, en concret que part de l’àmbit no ostenta la classificació de
sòl urbà, te un seguit d’implicacions que motiven la incorrecció de determinats aspectes del
Conveni subscrit en data 24 de maig de 2012.
En aquest sentit, cal admetre les premisses errònies i mancances documentals conseqüents
detectades en la tramitació de l’instrument de planejament i el conveni urbanístic.
Per això, les dues Parts
ACORDEN
PRIMER
Resoldre de comú acord i deixar sense efecte el conveni urbanístic formalitzat en data 24 de
maig de 2012 entre l’Ajuntament i Grogassa 22, S.L.
SEGON
L’Ajuntament haurà de valorar les prescripcions contingudes a l’acord de la CTUAM i cas que
en els seus termes resulti procedent, tramitar un nou document de planejament que s’haurà de
sotmetre a informació pública que integri aquestes prescripcions, valorant la necessitat de la
iniciativa, l’oportunitat i conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents i
així ho entén i accepta Grogassa 22, S.L.
I, en mostra de conformitat i compromís ferm, ambdues parts signen el present document, per
duplicat exemplar, en el lloc i data expressats a l’encapçalament.”
SEGON.- Disposar l’obertura del termini d’informació pública del conveni abans referit entre
aquesta Corporació municipal i l’empresa Grogasa 22, S.L. durant el termini d’un mes, que
s’haurà de convocar mitjançant edictes que caldrà inserir al Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.badalona.cat).
TERCER.- Donar trasllat d’una còpia del text del conveni abans referit al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per tal que sigui inserit en la secció de convenis
urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de
l’Administració de la Generalitat.
14 Proposicions urgents.
15 Torn obert de paraules
16 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2553
Moció que presenta el grup municipal de CIU, d'adhesió a la declaració de sobirania i el
dret de decidir del poble de Catalunya.
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda
de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el
Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
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Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic.
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials,
culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de
respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental
del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt
de la comunitat internacional.
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– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic,
social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin
aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2554
Moció que presenta el grup municipal de CIU, per reclamar a l'Estat espanyol que no
centrifugui el seu dèficit a Catalunya.
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2012, ha fet
un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de donar
compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7% del
PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es presten i la
situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment injust, per recaure
la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria
com a mínim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara
el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu-Mas Colell, ha reivindicat al
Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant del 0,m7%
del PIB a l’1,15%, distribució raonable i justat atenent a les despeses de cada administració.
Atès l’informe aprovat al 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes del
diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la càrrega
de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions que realment
presten servies a les persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els
municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert que
el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots
els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la
despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal
d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i
austeritat.
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Per tot això, els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a
Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera par de
l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat centrifugui les
exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats
Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels
quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, així
com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou armament, i deixi
d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans
són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als afectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als
Grups Parlamentaris de Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2557
Moció que presenta el grup municipal PSC, sobre el dret a decidir del poble de
Catalunya.
Atès que la Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut aprovat en referèndum
per una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, va ser interpretada per molts com la
confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part dels catalans i catalanes no cabien ja en
la Constitució Espanyola.
Atès que el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el creixent malestar fiscal
català, tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat.
Atès que a tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha vist
agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Atès que finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques estatals a
Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels successius Governs espanyols
del model de finançament acordat a partir del que disposa el nou Estatut i la manca de
sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.

Atesa la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat expressada per una majoria
de les forces polítiques parlamentàries catalanes, és necessari assolir un acord entre
el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya
d’un referèndum en el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin
pronunciar-se sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta
d’Espanya.
Ateses aquestes consideracions, a l’Ajuntament Ple proposem els següent
ACORD
-Instar el Govern català a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els següents
principis:
El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i
podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els governs català i espanyol, a
través d’un referèndum, en el marc de la legalitat, en el qual es plantegi una pregunta clara a la
qual s’hagi de respondre de forma inequívoca.

85

Secretaria General

El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament democràtic,
garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial per part de les institucions
i els mitjans de comunicació públics, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la
voluntat popular.
Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota la
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva
participació en el procés.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2555
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA i PSC, en motiu del 8 de març, dia
internacional de les dones.
Els Grups Municipals del PSC i d’ICV - EUIA , d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la
Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenten, a fi de què sigui debatuda i, si
s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent
moció:
Atès que les dones ja estàvem en crisi i lluny d’avançar en l’eradicació de les desigualtats, en
els últims anys estem assistint al retrocés dels nostres drets.
Atès que la constància, la intensitat i el compromís expressat en les lluites de les dones en la
conquesta d’un major benestar col·lectiu, ens han permès assolir progressos on l’horitzó de
l’equitat de gènere estava orientat amb millor encert que ara. La crisi, el patriarcat globalitzat,
les polítiques d’austeritat salvatge, ens retornen al passat vers els drets socials i civils i vers els
drets de les dones.
Atès que les dones hem posat a l’agenda política la denúncia i la lluita contra la barbàrie que
suposa la violència masclista, hem aconseguit millorar les bretxes de gènere en la formació, la
presència a la vida pública i als espais de decisió; hem guanyat en llibertat i dret a decidir sobre
el propi cos... Malgrat tot, existeix un enorme perill a perdre les conquestes assolides.
Atès que no hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones. Cal treballar per una
sortida justa de la crisi i fer-ho, amb especial emergència, en el camp dels treballs productius i
reproductius, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i el benestar.
Atès que les dones patim una desigualtat en el mercat laboral: menys taxes d’ocupació, salaris
més baixos, ocupacions en professions pitjor remunerades i valorades. Les dones tenim menys
contractes a temps complert i som les majors beneficiàries de pensions més baixes. Som la
immensa majoria de les ocupades a temps parcial i majoria entre les persones que no cobren
cap tipus de prestació. Tenim més subocupació i més presència a l’economia submergida.
Atès que d’altra banda, les dones ja estàvem en crisi en l’àmbit dels treballs no remunerats, les
tasques domèstiques i de cura. La divisió sexual del treball explota les dones en l’àmbit
domèstic i això afecta totes les altres esferes com en el món laboral, la participació social i la
cura personal. Afecta més dones joves, dones migrades i llars monomarentals. Les dones són
les que demanen, en la seva immensa majoria, les excedències i permisos per tenir cura de
persones i són les que renuncien a millors condicions laborals per càrregues familiars, en haver
d’assumir dobles i triples càrregues de feina. Afecta, a més, les prestacions socials, que en el
nostre país deriven de les relacions laborals.
Atès que la crisi no ha fet replantejar aquests problemes estructurals de la nostra societat, sinó
que, contràriament, ha fet que s’aposti per un model socialment i ecològicament insostenible,
que empitjora els drets de les persones, fa patir els sectors més vulnerables i invisibilitza les
desigualtats de gènere.
Atès que les retallades en drets i en l’Estat de Benestar colpegen les classes més vulnerables,
entre elles les dones, que són doblement castigades en tant que ciutadanes perceptores de
serveis i en tant que beneficiàries indirectes .
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Atès que les reformes laborals, l’eliminació de prestacions, el pas enrere en polítiques de
conciliació, entre d’altres, afecten greument les condicions de vida digna. Cada dia són més les
persones en situació de precarietat i d’exclusió social.
Atès que d’altra banda, s’han eliminat o paralitzat les minses polítiques públiques que s’estaven
començant a desenvolupar per fomentar la igualtat i la coresponsabilitat, tant en l’àmbit públic
com privat. S’amenaça amb una involució retrògrada sobre la Llei de l’avortament, es dediquen
menys recursos per a programes i serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista,
s’eliminen organismes d’igualtat, programes i actuacions en matèria d’igualtat i s’amenaça amb
suprimir competències municipals.
Atès que les dones vivim el retorn al passat, se’ns tornen a carregar feines que l’Estat de
Benestar havia començat a assumir. La situació d’atur i la manca d’oportunitats laborals ens
tornen a relegar a l’àmbit domèstic i se’ns reserva un paper secundari i de subsidiarietat en el
treball remunerat, en el millor dels casos.
Atès que sota les excuses de crisi econòmica, els drets de les dones han patit un
abandonament institucional. I no només això, sinó que les retallades i canvis en els drets
socials i laborals estan fent que aquesta desigualtat es faci més gran. La desigualtat és un
problema social. Una societat desigual no és ni democràtica ni justa.
Atès que davant de totes aquestes desigualtats, injustícies i retallades les dones diem prou. Es
precís mantenir la lluita i l’esperit del 8 de març cada dia.
Per tot això els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUIA de Badalona proposen al Ple els
següents acords:
ACORDS
Primer.- Actuar sobre les desigualtats existents en la nostra societat i fer una aposta clara i
decidida per propiciar un nou model de prosperitat ecològica i compartida, que ens permeti
assolir la plena igualtat real de drets entre dones i homes.
Segon.- Exigir el compromís governamental per impulsar mesures per a l’ocupació de qualitat
femenina i que fer una aposta, des de les administracions públiques, per reconèixer el valor de
la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats però, alhora, indispensables per a la vida.
Tercer.- Crear els serveis i les polítiques públiques necessàries perquè els treballs reproductius
siguin valorats, reconeguts i deixin de recaure majoritàriament sobre les dones, tot aturant les
retallades en els serveis públics de benestar i les polítiques socials.
Quart.- Defensar i mantenir les regidories de Dones i programes d’igualtat de gènere amb
professionals expertes i recursos suficients. Garantir el compromís pressupostari per a
l’execució dels plans d’igualtat. Reconèixer i ampliar les competències locals en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere.
Cinquè.- Reconèixer i fer una aposta clara i decidida pels drets sexuals i reproductius de les
dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, i exigir el compromís
governamental per protegir-los.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2556
Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA, PSC i CiU, de suport a la socialització i
reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic.
Els Grups Municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la
Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui debatuda i, si
s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent
moció:
Atès que tal com diu el 4at estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, de gener
del 2013:
En l’actual context de crisi, l’escola ha esdevingut, a més, un espai des d´on s’intenten pal·liar
situacions d’extrema necessitat de les famílies gràcies al treball i a la coordinació dels
professionals de l’educació amb els serveis socials de les administracions competents i amb les
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entitats socials. En un moment en què la pobresa infantil al nostre país arriba ja al 26,4%
(Idescat, desembre de 2012), els nens i nenes més vulnerables tornen a ser, malauradament,
els principals protagonistes de l’estudi. Nenes i nens que tenen garantit el dret universal a
l’educació, però als quals cal oferir també unes mateixes condicions de partida per a crear una
societat més justa, equitativa i digna. Infants que han de poder anar a l’escola amb la màxima
dignitat i sense cap altra preocupació que aprendre i compartir experiències amb els seus
companys. Persones que demà seran adultes i, que si no s’hi posa remei, patiran també en el
futur les conseqüències de les carències del present. La lluita contra l’exclusió social, fent
especial incidència en la població infantil, ha de ser una prioritat i una responsabilitat
compartida que han d’exercir tots els agents socials implicats: els poders públics, les entitats
socials, la comunitat educativa, les famílies i la societat en general. Només així, conjuntament,
es pot construir una societat mes igualitària on es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a
tothom en un moment de dificultat social.
Atès que la despesa en llibres de text i material didàctic i pedagògic, és encara, amb major o
menor grau, present en l’educació dels nens i nenes.
Atès que garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació requereix mesures compensadores de
les diferències i desavantatges socials i culturals dels que parteixen determinats alumnes, per
tal que no acabin esdevenint desigualtats educatives.
Atès que a la nostra ciutat ja fa més de 10 anys que alguns centres educatius apliquen
projectes de socialització i reutilització i que en aquests moments en són ja més de 30 els que
ho fan.
Atès que aquests projectes són molt més que un estalvi per les famílies: són una manera
d’entendre, i fer entendre als fills i filles, que els recursos són limitats, i que han d’aprendre a
reutilitzar-los i compartir-los.
Atès que el model d’ajut en el que es basen aquests projectes, ha demostrat el seu bon
funcionament i te l’aval dels equips directius i de les organitzacions de mares i pares que el
gestionen i l’han de gestionar, que cal aprofitar l’experiència acumulada reconeixent i valorant
la socialització com a únic camí per tal de garantir la gratuïtat dels llibres i material didàctic i
pedagògic.
Atès que existeixen diversos nivells d’aplicació dels esmentats projectes, que encara hi ha
centres que no els han iniciat i que cal tenir en compte les particularitats dels sectors educatius
i de la titularitat dels centres concertats.
Atès que cal fomentar la possibilitat que qualsevol centre pugui iniciar el seu projecte i que els
que ja el tenen avancin de forma progressiva cap els seus objectius, tot garantint-ne la
continuïtat.
Atès que les conseqüències de la crisi econòmica agreugen dia a dia les economies d’àmplies
capes de la població, de manera que la despesa en educació ha passat a ser una càrrega per a
moltes famílies.
Atès que els diferents marcs jurídics, generals i educatius, parlen de l’obligació de
l’administració de garantir la igualtat d’oportunitats i fomentar mesures compensadores per
corregir les diferències socials.
Atès que el govern del Partit Popular ha estat incapaç de complir amb la seva promesa de
“libros gratis para todos” i d’arribar a cap tipus de consens,ni amb altres forces polítiques ni
amb la comunitat educativa dels sectors públic i concertat.
Atès que el 25 de juny del 2009, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat una moció que,
entre altres aspectes, afirmava que l’ educació és un dret fonamental de la societat democràtica
(...) que ha de gaudir de la màxima qualitat i garantir l’accés a l’educació, en pla d’igualtat, a
tots els sectors socials. La gratuïtat dels llibres de text i el material escolar és un aspecte que
encara no s’ha assolit de forma plena, i pel qual cal esmerçar-hi més recursos. Existeix un
programa de socialització i reutilització dels llibres de text, que a part del finançament porta
implícita una tasca pedagògica imprescindible, de donar el valor i respecte pels materials i el
seu us social. La socialització aprofundeix en el dret de la gratuïtat total de l’educació, en ser
l’escola la que ofereix una proposta global, sense dependre d’aportacions indiscriminades i
puntuals de xecs a les famílies. El Consell Escolar Municipal, on hi ha representada tota la
comunitat educativa, ha creat una comissió que treballa en favor d’aquesta línia d’actuació.
D’altra banda, l’aportació econòmica municipal requereix una revisió a l’alça, però no un abús
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de recursos econòmics que es poden destinar a d’altres partides imprescindibles per aquesta
ciutat.
Els Grups Municipals del PSC, CiU i ICV-EUiA proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Incrementar en 450.000 euros la partida corresponent al programa de socialització i/o
reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic d’us habitual a l’aula.
2. Encarregar a la regidoria d’educació que en un termini no superior als 15 dies, elabori una
proposta marc que seguint el model que fins ara ha aplicat la Generalitat, reculli el que
s’expressa en aquesta moció i per tant ofereixi als centres sostinguts amb fons públics, la
possibilitat d’iniciar projectes de socialització i/o reutilització i permeti integrar-hi els diferents
nivells dels ja existents.
3. La proposta que ha d’incloure procediments, quantitats econòmiques i les diferents
particularitats a tenir en compte, es presentarà a tots els grups polítics representats al Ple i,
amb el consens d’aquests, s’iniciarà de forma immediata, el procés de debat amb la comunitat
educativa de les escoles sostingudes amb fons públics. Alhora de fixar el procés de debat i
reflexió, es tindrà en compte el calendari per garantir que el pla sigui d’aplicació el proper curs
2013-14.
4. La proposta serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut individual o col·lectiu, extern o
del propi Ajuntament, al que es pugui optar.
5. Enviar la present moció a la Federació d’Associacions de mares i pares, a les associacions
de mares i pares de les escoles públiques i concertades, a la Junta de directors i directores
dels centres públics, als consells escolars, als titulars dels centres concertats, , als sindicats
més representatius, a la Federació d’associacions de veïns i als membres del Consell Escolar
Municipal no inclosos en els sectors anteriors.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:

17 Precs i preguntes.
____________________

__________________________

___________________

OBSERVACIONS

___________________________________________________

_______ _______

S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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