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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 24 de novembre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A GARANTIR
L’ACCÉS UNIVERSAL DELS LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA

Atès que la Constitució Espanyola estableix en el seu article 27.4 que: “L’ensenyament bàsic
és obligatori i gratuït”. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, recull en l’article
4.1 que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones i defineix en l’
article 3.3 que l’educació primària i l’educació secundària constitueixen l’educació bàsica.
Atès que la disposició addicional quarta de l’esmentada Llei Orgànica assenyala, amb
respecte als llibres de text, que correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres
públics, en l’exercici de l’autonomia pedagògica, adoptar els llibres de text i altres materials
que hagin de fer-se servir en el desenvolupament de les diverses ensenyances, que haurien d’
acollir-se al rigor científic adequat a les edats de l’alumnat i al currículum aprovat per cada
Administració Educativa.
Atès que l’article 88.2 de la Llei Orgànica 3/20016 estableix que les Administracions
Educatives dotaran els centres dels recursos necessaris per a fer possible la gratuïtat de l’
ensenyament bàsic. La majoria dels països de l’entorn europeu i nombroses Comunitats
Aitònomes han disposat diferents sistemes per a fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text.
Atès que la Llei de 12/2009 de 10 de juliol d’Ensenyament de Catalunya estableix en el seu
article 5 que són ensenyaments obligatoris, gratuïts i universals l’educació primària i l’
educació secundària obligatòria.
Atès que en aquest mateix sentit, la Llei d’Ensenyament de Catalunya, en l’article 50
estableix que l’Administració educativa ha de garantir els recursos públics per a fer efectiva
la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i de les declarades gratuïtes.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya entre els principis que regeixen la gestió dels
recursos econòmics del sistema educatiu està el principi de suficiència i estabilitat
pressupostària, pel qual la Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos econòmics
necessaris per a garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments
als què es refereix l’article 5.2, establerts en la programació educativa, i per assolir els seus
objectius.
El Ple ACORDA
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Primer.- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya, a que presenti a la major
brevetat un programa de Gratuïtat i préstec de Llibres de Text per a l’Educació Obligatòria als
centres educatius que incropori:
La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius.
La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
Garantia d’existència dels crèdits necessaris en els pressupostos anuals de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- DONAR trasllat als acords d’aquesta moció al Consell Escolar Municipal, AMPAs,
centres educatius públics i concertats de la localitat, així com al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- DIFONDRE aquesta moció als mitjans de comunicació a l’abast de l’Ajuntament."
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.

