Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 4 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 2 abstencions del grup municipal PP, 3 vots en contra del grup municipal CIU i 1 vot a
favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"DECLARACIÓ

INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LA BAIXADA DE RÀTIOS A
FAVOR DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ I L’ENSENYAMENT PÚBLIC A
L'ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA
La ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la
qualitat de l’educació i una de les mesures prioritàries per assolir millores pedagògiques que
ha anat evolucionant amb el pas dels anys. En aquests moments en què es produeix una
tímida caiguda de la població infantil caldria valorar aquesta circumstància com una
oportunitat per millorar el nostre sistema educatiu, afavorint la baixada de ràtios als centres.
La baixada de ràtios, una millor distribució d’alumnat, juntament amb d’altres mesures
necessàries urgents, vindria a mostrar que s’aposta per l’escola pública, la que millor pot
assegurar l’equitat educativa. A més d’omplir de contingut el concepte d’escola inclusiva si
es mostra l’atenció necessària a l’alumnat amb NEE des del moment de l’oferta de places. Per
contra, una planificació escolar on es prioritzi la matrícula segons oferta-demanda, sense
atendre les propostes d’innovació pedagògica o d’escola inclusiva en cada cas i en cada
centre, agreuja les desigualtats en comptes d’afrontar-les i pot generar l’existència d’escoles
gueto.
Tenir més mestres als centres dels que hi ha actualment permetria fer reforços, desdoblar
grups, realitzar activitats dins i fora de l’aula que no es poden dur a terme amb un sol mestre,
atendre més i millor la diversitat i les necessitats de l’alumnat.
El nostre Ajuntament aprovava el juliol de 2014 i per àmplia majoria una moció, propiciada
per la PAC (Plataforma d’AMPA de Cerdanyola) que conté un seguit de mesures per la
millora de l’escola pública entre les quals, el manteniment de línies als centres públics i
reconsiderar les ràtios, i on es va declarar Cerdanyola com a Vila Groga, declaració que ens
compromet a prendre mesures en favor de l’educació pública com a mitjà per formar persones
des de la infantesa, joventut i ciutadania en general, en igualtat i en les millors condicions.
Al gener de 2016, el govern municipal va decidir retallar un mestre de l'Escola Municipal La
Sínia. Aquesta decisió es va prendre de forma unilateral i sense informar a la resta de grups
que conformem el Consistori. Aquesta decisió queda reflectida en la nova relació de llocs de
treball ja que es dona de baixa el lloc de treball d'un mestre de l'Escola Municipal La Sínia.

Retallar mestres és retallar qualitat a l’escola pública.
Per tot això, declarem que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està compromès amb l’
educació pública, vetllarà per evitar retallades en la qualitat educativa i mantindrà els llocs de
treball de l'Escola Municipal La Sínia. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

