
ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE  CATALUNYA - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), TERRASSA EN COMU- ENTESA (TeC - 
E), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – MOVIMENT D’ ESQUERRES 
(ERC-MES) 
 

APROVADA 
 
ESMENA  
 
Amadeu Aguado Moreno, portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (Psc-Cp), Xavier Matilla Ayala portaveu del grup municipal Terrassa en 
Comu- Entesa (TeC - E), i Isaac Albert i Agut portaveu del grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya – Moviment D’esquerres (ERC-MES), d’acord amb el que preveu 
l’article 57.3 del vigent Reglament Orgànic Municipal, i en relació a la proposta d’aprovació del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2018, incorporada a l’ordre del dia 
de la propera reunió que ha de celebrar L’Excm. Ajuntament en Ple, presenten per al seu debat i 
votació la següent esmena:  
 
Motivació: 
 
Analitzat el Pressupost Municipal es considera prioritari l’augment dels recursos del Servei 
d’Educació, dins del desenvolupament dels projectes de plans educatius d’entorn. 
 
A la nostra societat s’observen signes evidents de desigualtats socials i d’oportunitats que han 
estat agreujats per la crisi econòmica i a les què les administracions públiques han de donar 
resposta. La ciutat de Terrassa no es pot sostreure a aquesta realitat i és per això que 
l’Ajuntament destina recursos humans i econòmics per pal·liar aquesta situació. 
 
L’àmbit educatiu és clau per contribuir a avançar en la igualtat d’oportunitats dels infants i joves 
de la ciutat. És per això que, amb l’objectiu d’afavorir l’èxit educatiu i la cohesió social, el Pla 
Educatiu d’Entorn porta a terme activitats de suport educatiu adreçades a alumnat i famílies, en 
complicitat amb les entitats de l’entorn. Funciona a partir del co-finançament entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament i es concreta a l’inici de cada curs escolar. 
 
Amb els recursos disponibles es dona prioritat al reforç escolar, la mediació i les activitats de 
formació per a famílies i es busca la complementarietat entre recursos professionalitzats i 
projectes de voluntariat. Les comissions participatives que reuneixen directors/es, AMPAs, 
entitats de lleure, inspecció educativa i serveis del territori valoren molt positivament les accions 
però reclamen més mitjans en l’àmbit de la igualtat en l’accés a les oportunitats educatives, 
en horari escolar i extraescolar. 
 
Paral·lelament el Pla Educatiu d’Entorn necessita reforçar el treball en el territori  perquè les 
seves accions estiguin adaptades a les necessitats socioeducatives i integrades en un pla d’acció 
coherent. 
 
Per tant, caldria implementar de nou el projecte patis oberts, avançar en l’estudi de la 
motivació de les famílies a triar l’escola dels seus fills i filles, en l’estudi dels factors causants 
de la segregació escolar i potenciar la figura del mediador escolar que ajudi les famílies a 
entendre i a implicar-se en l’entorn escolar i a avançar en el seu propi procés de formació.  
 
Per a la cobertura d’aquesta necessitat, s’han revisat per part dels serveis tècnics algunes 
dotacions i projectes, que permeten rebaixar determinades partides de despesa, sense afectar el 
funcionament bàsic i ordinari dels serveis i les seves obligacions exigibles. 
 



PROPOSTA D’INCREMENT DE DESPESA 
 
5422.32003.22699  Altres despeses diverses. Promoció i Innovació educativa. 100.000€ 
 
BAIXA 
 
1433/16501/22100  Enllumenat. Energia elèctrica.   55.000€ 
2000/93303/22100 Edificis. Energia Elèctrica   10.000€ 
5422.32301.22100  Energia elèctrica. Suport i desenv. 1r cicle ed. infantil.  4.600€ 
5422.32301.22103  Combustibles i carburants. Suport i desenv. 1r cicle ed. Inf.  6.900€ 
5422.32303.22103  Combustibles i carburants. Equipaments CEIPS   1.500€ 
5422.32402.22100   Energia elèctrica. Ensenyaments adults, artístics. Art. 8.000€ 
5422.32403.22100 Energia elèctrica. Ensenyaments adults, artístics. Llar.  4.000€ 
5622.43903.22699     Altres despeses diverses               10.000€ 
 
 
Amadeu Aguado Moreno, portaveu del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (Psc-Cp) 
 
 
 
 
Xavier Matilla Ayala portaveu del grup municipal Terrassa en Comu- Entesa (TeC - E) 
 
 
 
 
Isaac Albert i Agut portaveu del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 
Moviment D’esquerres (ERC-MES) 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, 17 de gener de 2018 
 
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE TERRASSA  



 


