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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 23 de febrer de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
CERDANYOLA PER DEFENSAR LA BAIXADA DE RÀTIOS A FAVOR DE LA
QUALITAT DE L’EDUCACIÓ I L’ENSENYAMENT PÚBLIC
Atès que 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.
Atès que aquesta és una mesura que reclama la Comunitat Educativa tot esperant del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat una resposta positiva a aquesta demanda, ja
que la baixada de ràtios no suposa cap cost addicional per a l’administració.
Atesa la baixada de ràtios i 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 proritzi 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.
Atès que des de finals del mes de novembre el Departament d’Ensenyament està mantenint
reunions amb els ajuntaments per anar concretant la planificació escolar per a l’any 2017-18,
en les mateixes dates el govern local, com a administració més propera i coneixedora de la
realitat local, va crear la comissió de Planificació Educativa amb participació de docents i
famílies, amb l’objectiu de treballar la matriculació i la zonificació així com models i
projectes d’escola.
Atès que a les taules mixtes, on es tracta aquest tema amb ajuntaments i direccions (i on
haurien d’estar les AMPA) comencen a arribar les primeres notícies de tancaments de línies
i/o escoles per a l’entrada a Infantil, malgrat la resolució 175/XI del Parlament de Catalunya
insta a no tancar-les i malgrat l’informe del Síndic de Greuges: “La segregació escola a
Catalunya: la gestió del procés d’admissió d’alumnat”, de juliol de 2016, que, entre d’altres
recomanacions, demana garantir que la demanda social de cada centre no sigui el principal
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criteri a l’hora de programar l’oferta.
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Atès que aquest Ajuntament el juliol de 2014 va aprovar 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 a favor de l’educació pública com a mitjà per formar persones
de la infantesa, joventut i ciutadania en general en igualtat i les millors condicions.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR la Conselleria d’Ensenyament, a través dels seus SSTT, en aquest cas del
Vallès Occidental, a establir les ràtios de P3 per al proper 2017-2018, en 20 alumnes per aula.
En el benentès que aquesta mesura facilitaria una reserva de quatre places (dues de NEE més
dues de NSE) i que aquesta no només seria fins a la preinscripció, sinó que ha de suposar una
reserva real. D’aquesta manera es pot assumir una matrícula diversa i es prima la inclusió ja
que es pot equilibrar la matrícula al llarg de tot el curs, evitant que una sola escola assumeixi
la matrícula viva que es produeix.
Segon.- RATIFICAR l’acord de Ple del juliol de 2014, on es van aprovar per àmplica
majoria que Cerdanyola, com a Vila Groga, vetllaria per la qualitat de l’Educació i l’
Ensenyament públic.
Tercer.- AVALAR el conjunt del treball que la Comssió de Planificació Educativa està fent, i
tenir en compte les conclusions a què s’arribi en aquesta Comissió sobre models d’escola,
matrícula i zonificació per tal de superar la segregació.
Quart.- FER ARRIBAR a la Consellera d’Ensenyament, als Grups Parlamentaris, al Govern
de la Generalitat, als SSTT del Vallès Occidental, a les Direccions del centres educatius de
Cerdanyola i a les AMPA aquests acords de Ple."
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.

