N’ALBERT DÍAZ ALBIÑANA, Secretari de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, CERTIFICA: que en sessió ordinària celebrada per l’Ajuntament Ple
el 21 de gener de 2016, es van adoptar els acords que literalment es
reprodueixen:
5.2.

Moció per l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris o no
universitaris (cicles formatius)

Atès que en els últims tres cursos s’han reduït un 22% els pressupostos per a beques
tant universitàries com no universitàries per part del govern d’ Espanya, fet que ha
suposat una pèrdua de més de 693.000 ajuts universitaris i no universitaris des del
2011. A banda de reduir les beques, la Generalitat de Catalunya ha augmentat les
taxes universitàries fins al màxim permès, arribant fins a un 200%, i posant en marxa
noves taxes per cursar cicles formatius de grau superior.
Com a conseqüència d’aquestes actuacions molts estudiants, que cursaven o
començaven a cursar estudis, tant d’Universitat com de Cicle Formatiu, s’han vist
obligats a deixar d’estudiar o no entrar-hi, molts dels quals del nostre municipi.
Aquests detriments en els pressupostos per a l’educació són inadmissibles, ja
comporten que molts estudiants i les seves famílies no puguin fer front al pagament de
les taxes el material escolar, llibres o el transport.
Considerant que l’educació és un dels pilars bàsics de qualsevol societat
desenvolupada, i cal garantir l’accés dels i les joves en igualtat d’oportunitats.
Atès que, a hores d’ara, s’està, o s’hauria d’estar, treballant en les línies del
pressupost per l’exercici 2016, per part de l’Equip de Govern.
A proposta presentada pel Sr Joan Carles Martínez, del grup municipal PSC, amb 9
vots a favor i 4 abstencions, es va adoptar el següent
ACORDS:
PRIMER. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la reducció de les taxes
universitàries i la eliminació de les taxes per cursar cicles formatius.
SEGON. Instar al Gobierno de Espanya una revisió del sistema de beques i un
augment de la dotació per garantir que cap jove es quedi sense estudiar per motius
econòmics.
TERCER. Incorporar al Projecte de Pressupost Municipal per l’exercici 2016 una
dotació per fer front a una nova línia d’ajuts destinats a estudis universitaris o de cicle
formatiu per pal·liar, en la mesura del possible, les mancances que han provocat les
polítiques restrictives en altres administracions.
QUART. Reclamar al Govern de l’estat un finançament adient per Catalunya, per
redreçar el desequilibri que pateix Catalunya entre els recursos que aporten els seus
ciutadans a l’Estat i els que retornen per el nostre país, en termes comparatius, que
provoca que les administracions públiques catalanes trobin disminuïda la seva
capacitat per finançar els serveis públics que de elles depenen, inclòs l’ensenyament

universitari, per posar-lo a l’abast de tots els joves de Catalunya amb independència
de la seva extracció social i mitjans.
CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de l’Estat.

I perquè així consti i als efectes adients, expedeixo aquest certificat, amb el vist
i plau del Sr. Alcalde , a Torrelles de Llobregat el 2 de març de 2016
Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari

Ferran Puig Verdaguer

Albert Díaz Albiñana

