
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 13/10/2016, primera convocatòria, ha 
pres, amb els vots favorables dels grups PSC, PP i dels regidors no adscrits i amb l’abstenció 
dels grups ERC, CIU i CUP, i a proposta del grup municipal PSC, el següent acord, a reserva 
de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP PSC PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL ALS LLIBRES DE TEXT A 
CATALUNYA. 
 
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 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.  
 
La disposició addicional quarta de l'esmentada Llei Orgànica assenyala, pel que fa 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 d'utilitzar-se 
en el desenvolupament dels diversos ensenyaments, que hauran d'adaptar-se al rigor científic 
adequat a les edats de l'alumnat i al currículum aprovat per cada Administració Educativa.  
 
L'article 88.2 de la Llei Orgànica 3/2006 estableix que les Administracions Educatives dotaran 
als centres dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat de l'ensenyament bàsic. La 
majoria dels països de l'entorn europeu i nombroses Comunitats Autònomes han disposat 
diferents sistemes per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text. Les Associacions de mares i 
pares han vingut reclamant sistemàticament en els últims anys la gratuïtat dels llibres de text.  
 
La Llei de 12/2009, de 10 de Juliol, d'Educació de Catalunya estableix en el seu article 5 que 
són ensenyaments obligatoris, gratuïtes i universals, l'educació primària i l'educació 
secundària obligatòria.  
 
En aquest mateix sentit la Llei d'Educació de Catalunya, en l'article 50 estableix que 
l'Administració educativa ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat dels 
ensenyaments obligatoris i de les declarades gratuïtes.  
 
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 al sistema educatiu dels recursos econòmics necessaris per 
garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments a les quals es 
refereix l'article 5.2, establerts a la programació educativa, i per aconseguir els seus objectius.  
 
Arenys de Munt, a través de les Ampas, al llarg d’aquests anys ha anat introduint iniciatives 
com la reutilització dels llibres per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i 
l’accés als llibres de text de tots els nostres alumnes. 
 
Tot i així la mesura és insuficient, i hores d’ara hi ha famílies que els seus fills/es s’han 
d’acollir a ajudes provinents d’entitats socials com per exemple Creu Roja, sense que 
aquesta, entenem nosaltres que hagi de ser la via estable i òptima. 
 



 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Per tot l'anteriorment exposat creiem convenient que la Generalitat de Catalunya abordi el 
finançament dels llibres de text de l'ensenyament obligatori i proposem en aquest Ple 
Municipal l'adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a què presenti al més aviat possible 
un programa de gratuïtat i préstec de llibres de text per a l'Educació Obligatòria als centres 
educatius que incorpori: 
 

 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 als pressupostos anuals de la Generalitat 
de Catalunya.  

 
Segon.- Donar trasllat d'aquesta moció al govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Escolar Municipals, AMPAS i 
Centres educatius del nostre municipi.  
 
Tercer.- Divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació a l'abast de 
l'Ajuntament.” 
 
 
  


