
 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE DECIDIM CASTELLAR, ERC I 
CDC PER A LA TARIFACIÓ SOCIAL 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADA PER UNANIMITAT el 26 d’abril de 2016 

  

ATÈS que el dret a l’educació és un dret universal, que a la nostra societat es concreta en el 
concepte d’educació obligatòria i gratuïta i amb la possibilitat d’accedir a altres estudis 
sense discriminació. 

ATÈS que un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, impulsats per les Nacions 
Unides és “Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure 
oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.” 

ATÈS que el Pla d’Acció Municipal d’aquest Ajuntament especifica que “La reducció de les 
desigualtats és un eix prioritari de l’acció municipal” i, en concret “Continuar millorant les 
condicions i l’oferta de l’Escola Municipal de Música, per fer-la més accessible a totes les 
persones que tenen inquietuds musicals.” 

ATÈS que la tarifació social és un mecanisme que afavoreix l’accés de la ciutadania als 
serveis i equipaments municipals en igualtat d’oportunitats, adaptant els seus preus públics 
a la capacitat econòmica de les famílies. 

Els grups municipals de Decidim Castellar, ERC i CDC, a l’Ajuntament Ple proposen l’adopció 
del següent 

ACORD: 

Impulsar la tarifació social als serveis educatius municipals (Escola Municipal de música torre 
Balada, escola bressol El Coral, escola bressol Colobrers, ludoteca Les tres Moreres, oferta 
formativa del Mirador, espai familiar moments en Família...) on sigui possible el curs 2016-
2017, amb l’objectiu que estigui implantada a tots els serveis educatius municipals el curs 
2017-2018. 

 

INTERVENCIONS 

El regidor Sr. Rafa Homet, ERC, explica la proposta, dient: 

«Siguem sincers: tenim col·lapsats els serveis socials i als ajuntaments donem hora a un mes 
vista» Aquesta afirmació de l'alcalde Giménez a l'esmorzar col·loqui El Vallès Occidental: 



 

front comú contra l'exclusió social i que compartim plenament, ens porta a la moció que 
presentem avui i que hem pogut consensuar en esperit i en forma, amb els grups municipals 
de Decidim i Convergència. 

Ens mou l'esperit que l'educació és un dret fonamental i que cap persona hauria de recórrer 
a serveis socials per a accedir a un recurs educatiu. Qualsevol ciutadà o ciutadana de 
Castellar, independentment de la seva renda, només hauria d'omplir el full de matrícula per a 
poder accedir a l'escola bressol, la de música, la ludoteca, l'espai familiar o els cursos del 
mirador: creiem que tots els grups estem d'acord en això. L'eina més eficaç per a garantir 
que això sigui així -fora de l'escolaritat obligatòria- és la tarifació social: les persones paguen 
pel servei segons la seva renda. Hi ha àmplia experiència al nostre país i els tràmits per als 
usuaris són ben senzills: al formalitzar la matrícula, marquen una casella on s'autoritza 
l'ajuntament a consultar les dades fiscals i, en funció dels ingressos familiars i del nombre de 
persones que componen la família, paguen una determinada quota. 

L'actual model de finançament de les escoles bressol prové d'una ILP convertida en llei que 
fixava dos terços de finançament públic i un corresponent a les famílies. Sent molt 
conscients de l'actual i injusta centrifugació del dèficit que impulsa l'estat i que provoca 
l'ofec financer dels serveis bàsics com el que ens ocupa, la Generalitat tard o d'hora haurà de 
tornar a assumir la seva part de finançament que ara cobreix l'Ajuntament amb el suport de 
la Diputació. 

Avui en junta de govern s'ha aprovat una bonificació de quotes per accés a escola bressol 
que no és el model que creiem més just i progressiu. No es tracta de bonificacions sinó que 
el terç de finançament a les famílies es distribueixi de manera equitativa. 

En definitiva, la tarifació social ha de servir per a augmentar l'equitat i defugir 
l'assistencialisme. Esperem que el proper curs arreglem aquesta situació i oferim tarifes 
justes a tots els serveis educatius municipals. Hi ha prou estudis universitaris al respecte que 
haurien d'orientar també la tarifació social a Castellar. 

Posarem un exemple pràctic: 

La família amb renda més baixa pagarà a Castellar 117€ per plaça, amb una bonificació del 
30% 

A Badalona, la família amb renda més baixa pagarà 20€. A Sant Feliu de Llobregat 32€ 

A Castellar, la família amb renda més alta pagarà 167€ 

A Badalona 197'29€. A Sant Feliu de Llobregat 195€ 

És a dir, a Castellar les rendes més baixes paguen comparativament més que les altes. 



 

Potser, a banda de les polítiques que apliquen les empreses o cooperatives que gestionen 
les escoles bressol, estaria bé que l'actual grup de govern estudiés altres experiències 
municipals. Nosaltres, com sempre, encantats de poder ajudar. A disposar. 

La regidora Sra. M. Antònia Puig, Som de Castellar-PSC, exposa que els ensenyaments no 
obligatoris conformen l’àmbit de l’educació amb desigualtat d’accés i els infants socialment, 
menys afavorits tendeixen a accedir més tard al sistema educatiu que els infants socialment 
afavorits. Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància son clau 
alhora de garantir la igualtat d’oportunitats socials i educatives dels infants.  

Estem d’acord en tot el que ha exposat el regidor Sr. Homet, hauria de ser accessible 
l’educció a tothom i gratuïtament. 

Malgrat aquesta importància, les restriccions pressupostàries aplicades pel departament 
d’ensenyament pel que fa a les escoles bressol i a les educacions artístiques ha derivat en un 
augment de les quotes i taxes que l’alumnat ha de satisfer per accedir a aquests 
ensenyaments, la reduccions de les aportacions que el departament d’ensenyament ha anat 
fent als municipis ha donat lloc a un increment de preus no volgut de les nostres escoles 
bressol, encara que en els últims cursos hem mantingut els mateixos preus. Davant la 
experiència d’alguns municipis en els quals han optat per establir sistemes de tarifació social 
en funció de la renda i veient que aquest tipus d’estructura tarifaria pot facilitar un accés 
mes equitatiu, hem aprovat posar-lo en marca i en prova . per aquest motiu el curs 
2016/2017 no hi haurà increment del servei bàsic de les escoles bressols municipals, aplicant 
reduccions a les famílies nombroses, monoparentals i a les famílies amb més d’un fill/a 
matriculat a l’escola bressol, i també una reducció vinculada a la capacitat econòmica segons 
l’indicador públic de renda i del nombre de persones residents a l’habitatge que 
constitueixen el domicili habitual, i l’aplicació d’una reducció en la tarifa del servei de 
menjador, i continuarem treballant per aplicar aquest tipus de tarifació a altres serveis 
municipals. 

El Sr. Alcalde intervé per dir que avui en Junta de Govern, i a més el regidor hi era present 
s’ha aprovat aquesta primera experiència de tarifació social, així dons haurem de veure que 
entre tots els grups municipals poguéssim fer seguiment, sabeu que esta en marxa el procés 
de preinscripció a les escoles bressol municipals, per tant haurem de veure a aquí Castellar, 
al final quin tipus d’impacte té. 

Per CDC la regidoria Sra. Bea Garcia, intervé per fer una puntualització, quan parlem d’un 
increment, no hi ha un increment en el preu, en tot cas el que hi ha és una redistribució de la 
despesa, on les famílies que tenen un major poder adquisitiu, tenen una quota major, i les 
famílies que tenen menys poder adquisitiu paguen menys, en tot cas la tarifació el que 
permet és l’accés a la subvenció a les famílies que no volen passar per serveis socials. 



 

El Sr. Alcalde intervé per explicar que en el document que s’ha aprovat avui per junta, diu 
que el preu màxim que es pagarà per l’escola bressol no puja en aquest sentit. 

Torna a intervenir la Sra. Bea Garcia¸per CDC tot dient que segons la seva interpretació, la 
tarifació en altres municipis havia fet que s’incrementés per algunes famílies el preu de 
l’escola bressol, és cert que en els casos de les famílies  que tenen més renda ha 
suposat un increment en la seva quota, però també ha suposat un decrement en el resta de 
les famílies que no tenien accés a aquests ajuts. 

Torna a intervenir el Sr. Alcalde, per dir que la proposta que hem aprovat avui en la Junta de 
Govern en cap cas, fins i tot les famílies que poguessin tenir mes recursos i que en aquests 
altres municipis els hi ha significat un increment en el preu que hagin de pagar per tal de 
poder els seus fills assistir a l’escola bressol, en el cas de Castellar, així no significarà una 
variació de preu respecte a anys anteriors, i el que es fa és una tarifació social en el qual 
tindrà un impacte especialment per totes aquelles famílies que siguin mes vulnerables, que 
tinguin més necessitats o necessitats especials. 


