
Moció per a la declaració del Prat de Llobregat com a "Vila Groga". 

 

Portem temps suportant retallades en l’Educació Pública per part dels 

governs central i autonòmic agafant com excusa la crisi econòmica, que 

afecten la qualitat d’aquesta. Les retallades en aportacions a les escoles 
bressol municipals. La disminució de beques de menjador, amb el que pot 

arribar a representar en la nutrició de molts dels que deixen de rebre-les.  

L’aplicació del 21% d’IVA en el material escolar. L’augment de les taxes 

universitàries. Pagament de la matrícula en Formació Professional Superior. 

La reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria de les 

ocasions les baixes des del primer dia, que pot arribar fins a mig mes en el 

cas de la secundària i batxillerat.  L’augment de ràtios. El tancament 
d’escoles. La darrera reforma de la llei d’educació amb la LOMCE del 

Ministerio de Educación. 

 

Tot plegat redueix la qualitat en l’Educació Pública i a més agreuja la 

situació econòmica de moltes famílies com és en el cas de les escoles 

bressol, on en alguns municipis es veuen augmentades les quotes, en no 
poder cobrir molts ajuntaments la part que deixa de donar la Generalitat 

degut a les retallades que aquest també pateixen. Per contra, d’altres 

ajuntaments com el de la nostra ciutat, malgrat les retallades no sols no 

han incrementat les quotes sinó que han aplicat mesures, com la tarifació 

social, per evitar que cap família quedi exclosa d’accedir al servei per 

causes econòmiques. 
 

Un altre exemple d’aquesta situació és la supressió per part de la 

Generalitat de les beques per a l’adquisició dels llibres de text, on els 

Serveis Socials de l’Administració Local segueixen ajudant dins les seves 

possibilitats i cada vegada els és més complicat, per la manca de recursos 

econòmics. En aquest cas, la nostra ciutat també ha actuant incrementant 

els ajuts a famílies. 
 

En l’actualitat, per part del Govern de l’Estat espanyol, es fa referència 

constantment a la Constitució la qual en el seu desplegament jurídic recull, 

sota l’empara del títol 1 a l’article 27: 

 

Article 27 
1. Tots tenen el dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. 

2. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en 

el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats 

fonamentals. 

3. Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els 

seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les 

seves conviccions. 
4. L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 

5. Els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació, mitjançant una 

programació general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els 

sectors afectats i la creació de centres docents. 

6. Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de 

centres docents, dins del respecte als principis constitucionals. 



7. Els professors, els pares i si escau els alumnes intervindran en el control i 

gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics, en 

els temes que la llei estableixi. 

8. Els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per 

garantir el compliment de les lleis. 
9. Els poders públics ajudaran als centres docents que reuneixin els 

requisits que la llei estableixi. 

10. Es reconeix l’autonomia de les Universitats, en els temes que la llei 

estableixi. 

 

També en el desplegament jurídic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya a 

l’apartat de drets i deures en l’àmbit de l’educació, en l’article 21 es diu:  
1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en 

condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu 

d’interès públic que garanteixi aquests drets. 

2. Les mares i els pares tenen garantit, d’acord amb els principis establerts 

per l’article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la 

formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions a les 
escoles de titularitat pública, en les quals l’ensenyament és laic. 

3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics 

d’acord amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d’accés 

en condicions d’igualtat i a la qualitat de l’ensenyament. 

4. L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres 

nivells que s’estableixin per llei. 
5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació 

permanent, en els termes que estableixen les lleis. 

6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions 

que estableixen les lleis, d’ajuts públics per a satisfer els requeriments 

educatius i per a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius 

superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. 

7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el 
suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el 

que estableixen les lleis. 

8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els 

assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis. 

 

També, pel que fa a la llengua pròpia de Catalunya a l’article 35 es diu: 
Article 35. Drets lingüístics en l’àmbit de l’ensenyament 

1. Totes les persones tenen dret a rebre l’ensenyament en català, d’acord 

amb el que estableix aquest Estatut. El català s’ha d’utilitzar normalment 

com a llegua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el 

no universitari. 

2. Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en 

l’ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer 
amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar 

l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en 

incorporar-se a l’ensenyament. L’ensenyament del català i el castellà ha de 

tenir una presència adequada en els plans d’estudis. 

3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe 

diferents per raó de llur llengua habitual. 
4. Els alumnes que s’incorporen més tard de l’edat corresponent al sistema 

escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial 



si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat 

l’ensenyament. 

5. El professorat i l’alumnat dels centres universitaris tenen dret a 

expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. 

 
Per tot plegat constatem: 

Que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de 

l’Estat espanyol ni per part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 

respectivament, els diferents sectors de la Comunitat Educativa, famílies, 

docents, estudiants, PAS, ens hem unit creant plataformes i moviments en 

defensa de l’Educació Pública de Qualitat com és l’Assemblea Groga a 

Catalunya i Marea Verde a la resta de l’Estat, o en el cas de la nostra ciutat 
la Comissió contra les retallades en educació del Prat, són els nostres punts 

de trobada. 

 

Atès el que s’ha exposat i sabedors de les reduccions del seu pressupost.  

 

Sabedors també de l’acompliment de les seves responsabilitats amb 
l’Educació i que a més treballa per reduir, dins les seves possibilitats, 

l’impacte de les retallades del Departament d’Ensenyament. 

 

A proposta de la totalitat dels grups municipals i del regidor no adscrit, que 

eleven al Ple Municipal la proposta del Consell Escolar Municipal del passat 

15 de febrer, s’acorda: 
 

Primer.- Que continuï, com a part que és de la Comunitat Educativa i 

administració més propera i coneixedora de la ciutadania, treballant per la 

defensa del model públic d’Educació de qualitat. 

 

Segon.- Que continuï com ha estat fent, acompanyant als moviments 

socials en les seves reivindicacions enfocades a aconseguir una Educació 
Pública de Qualitat. 

 

Tercer.- Que mantingui l’exigència a totes les administracions 

supramunicipals l’acompliment en matèria d’educació de les respectives 

responsabilitats i de les lleis fonamentals, com són la Constitució i l’Estatut 

en matèria d’educació. 
 

Quart.- Que mantingui el seu compromís, d’acord amb el nostre estatut, en 

la defensa d’una educació pública, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per 

formar a infants, joves i ciutadania en general en igualtat de condicions. 

 

Cinquè.- Que per tot el que s’ha exposat, i com a mostra de reconeixement 

i de recolzament vers al moviment educatiu, declari el nostre municipi, Vila 
Groga com a símbol d’aquest compromís i treball envers una educació de 

qualitat. 

 

Sisè.- Traslladar aquest acord als Consells Escolars de Centre i a les 

Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la de la ciutat. 

 
 

 



______________________________________________________ 

 

Sotmesa la proposta a votació: 

APROVADA PER UNANIMITAT 

______________________________________________________ 
 

Acta del ple: 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC10I0RK&i

d=4968 
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