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CARLES ESCOLÀ SÁNCHEZ, amb DNI núm. XX.XXX.XXX.X i domicili a efectes de
notificacions al CARRER DEL PINTOR TOGORES 42, Portaveu del Grup Municipal
COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL VALLÈS.

EXPOSA
Que al Ple Municipal del 26 de juliol del 2012 es va aprovar inicialment la Modificació de
les Ordenances núm. 53, 90 i 91, reguladores dels preus públics pel servei d'escola
bressol, d'escola municipal de música i per la prestació del servei de cultura i joventut.
Que en el termini de 30 dies de la publicació de l'acord del Ple al Butlletí Oficial de la
Província, el dia 2 d'agost del 2012, es poden presentar les al·legacions i els
suggeriments oportuns.
Que, un cop estudiada la documentació i atès l'impacte que podria tenir, en cas de ser
aprovada definitivament, sobre la ciutadania de Cerdanyola, planteja les següents
AL·LEGACIONS
Primera – En la modificació de les Ordenances número 53, 90 i 91 es realitza una pujada
dels preus que s'afegeix a l'increment de tarifes aprovat definitivament en el ple del 28 de
març del 2012.. En el cas de les escoles bressol municipals, aquesta nova pujada suposa
que les tarifes s'incrementin en més del 20% respecte de les tarifes vigents a l'inici del
curs escolar 2011-2012. Aquest augment de la pressió fiscal resulta especialment injust
en l'actual context de dificultats econòmiques per a moltes famílies de Cerdanyola, i més
encara quan alhora no s'està demanant un esforç equitatiu a altres administracions o
empreses privades que en els darrers mesos han gaudit de beneficis fiscals (NTE-Sener,
Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona...). Pels motius
expressats, PROPOSEM la reversió d'aquest increment de preus i que, en conseqüència,
es mantinguin les tarifes actualment vigents.
Segona – Emmarcades en l'anomenada “Tarifació Social”, les ordenances sotmeses a
modificació incorporen criteris de reduccions en les quotes en funció dels ingressos
anuals i el número de persones residents al mateix domicili, un compromís polític adquirit
pels diferents grups municipals a l'Ajuntament de Cerdanyola. Malauradament, les
bonificacions proposades pel govern municipal estan definides en funció de criteris
merament comptables i econòmics i no en base a criteris polítics de justícia social. En
aquest sentit els considerem del tot insuficients, doncs pensem que l'objectiu ha de ser
facilitar l'accés de tota la ciutadania als serveis públics municipals.
Per tal d'establir uns criteris suficients per iniciar la “Tarifació Social” a Cerdanyola del
Vallès, considerem més just adoptar una fórmula de càlcul similar a la actualment
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emprada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'hora d'atorgar beques per als
menjadors escolars, consistent a calcular la renda per càpita de la unitat familiar i establir
límits de renda en comparació a l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC),
establert a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 en 7.967,73€
anuals. En relació al que hem exposat, PROPOSEM establir criteris de reduccions iguals
a les tres ordenances i definits de la següent forma:
•

Fórmula de càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar:
Despeses habitatge (màx.
600€/mes = 7.200€/any)
Nombre membres unitat familiar

Ingressos unitat familiar

•

•

-

Taula de reduccions en la quota en funció de la renda per càpita:
Renda per càpita de la unitat
familiar

% de reducció a la
quota

Fins el 60% de l'IRSC

50% de reducció

Fins el 65% de l'IRSC

40% de reducció

Fins el 70% de l'IRSC

30% de reducció

Fins el 75% de l'IRSC

20% de reducció

Fins el 80% de l'IRSC

10% de reducció

En base als criteris definits en aquesta proposta, la taula de límits de renda anual
per unitat familiar per accedir a reduccions en les quotes quedaria establerta de la
següent manera:
Membres
unitat familiar

Reducció
50%

Reducció
40%

Reducció
30%

Reducció
20%

Reducció
10%

1

11.980,64 €

12.379,02 €

12.777,41 €

13.175,80 €

13.574,18 €

2

16.761,28 €

17.558,05 €

18.354,82 €

19.151,60 €

19.948,37 €

3

21.541,91 €

22.737,07 €

23.932,23 €

25.127,39 €

26.322,55 €

4

26.322,55 €

27.916,10 €

29.509,64 €

31.103,19 €

32.696,74 €

5

31.103,19 €

33.095,12 €

35.087,06 €

37.078,99 €

39.070,92 €

Tercera – En la modificació de l'ordenança núm. 91 reguladora dels preus públics per la
prestació del servei de cultura i joventut, s'estableix un disposició transitòria per la qual les
modificacions introduïdes entraran en vigor a partir de l'1 de gener del 2013. Des del Grup
Municipal del Compromís per Cerdanyola considerem que la Tarifació Social ha d'entrar
en funcionament tant aviat com sigui possible, i per tant PROPOSEM que l'entrada en
vigor de les modificacions sigui a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB).
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D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,
SOL·LICITA
Primer - Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en
termini.
Segon – Que s'estimin les al·legacions exposades i siguin incorporades les modificacions
proposades a l'aprovació definitiva de l'expedient citat.

Cerdanyola del Vallès, setembre del 2012
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