AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PRESENTA AL PLE

PROCEDIMENT
SEC _Expedients Secretaria 2017/22
PRP2017/729

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER DONAR SUPORT A L'ENSENYAMENT PÚBLIC I
CONCERTAT A LA CIUTAT DE BERGA DAVANT L'OFENSIVA DISCRIMINATÒRIA DE LA CUP
Aquest moció neix a petició del grup Municipal de CIU per garantir igualtat d’accés a
projectes educatius realitzats a la ciutat de Berga, tant a l’ensenyament públic com a
l’ensenyament en centres concertats.
ANTECEDENTS:
El model educatiu de Catalunya es basa en la Llei 12/2009, 10 de juliol 2009 d’Educació,
aprovada pel Parlament de Catalunya, on els centres educatius es classifiquen en públics i
privats, segons la seva titularitat.
Quan la titularitat correspon a una administració pública (Departament d’Ensenyament,
diputació, administració local i altres departaments) parlem de centres públics i quan la
titularitat correspon a una persona física o a una persona jurídica de caràcter privat parlem
de centres privats i si el centre privat té ensenyaments sostinguts amb fons públics rep la
denominació de centre privat concertat.
En el darrer Ple de l’Ajuntament de Berga es va posar de manifest una suposada voluntat
ideològica de l’equip de govern de la CUP a l’Ajuntament de Berga de discriminar els nens
i nenes i les seves famílies en funció del projecte educatiu escolar i la naturalesa jurídica
de l’escola.
Actualment existeixen dos projectes a nivell de ciutat (Salut postural i Superfilharmònics) i
des de l’equip de govern es tracten d’una manera diferent depenent de si és una escola
pública o concertada. Això fa que les famílies i els alumnes de l’escola concertada vegin
restringides les seves oportunitats respecte els altres. Estem parlant, doncs, de
discriminació d’oportunitats.
1.-Projecte de salut postural. Es tracte d’un projecte on es fa dotació als centres d’unes
alces. Aquestes són subvencionades per part de la Diputació de Barcelona (50%), el
Consell Comarcal del Berguedà (25%) i l’Ajuntament de Berga (25%). Hi ha una part dels
nens i nenes de Berga que no tenen dret a aquest ajut municipal, per un criteri
discriminatori de caire polític per part de l’equip de Govern de la CUP. No rebran ni un euro
de l’Ajuntament de Berga, i no pas per motius econòmics, sinó per una decisió política.
Podem afirmar que el govern municipal de la CUP es dedica a fer política discriminant
nens i nenes.
2.-Projecte Superfilharmònics. Projecte dut a terme des de l’Escola Municipal de Música de
Berga amb la finalitat de democratitzar la música, donant l’oportunitat a tots els nens i
nenes d’entrar dins del món musical. Segons l’equip de govern de la CUP, tampoc tots els
nens i nenes hi tenen dret.

Mod. DEC-GRAL

Per tant,

1

AJUNTAMENT DE BERGA
Atès que les subvencions de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal no fan cap
discriminació per tipus de projecte educatiu escolar.
Atès que els impostos municipals i generals es paguen per igual.
Atès que el pare i la mare tenen dret preferent d’escollir la mena d’educació que serà
donada als seus fills.
Atès que la decisió de l’equip de govern de la CUP de Berga, és del tot arbitrària i
discriminatòria,
Per tot això.
DEMANEN:
1.-Garantir que es tractin les nenes i els nens de Berga per igual, així com les seves
famílies a l’hora d’escollir projecte educatiu. Els impostos són pagats per igual, tan si els
fills van a una escola pública o concertada (mantinguda amb fons públics).
2.-No discriminar els nens i nenes de Berga, en el projecte de salut postural, i pagant la
part proporcional de la subvenció que els correspongui a tots els nens i nenes que ho
necessitin indistintament de l’escola on estan escolaritzats.
3.-No discriminar les nenes i nens de Berga, en el projecte Superfilharmònics, dut a terme
des de l’Escola Municipal de Música de Berga amb la finalitat de democratitzar la música,
donant l’oportunitat a tots els nens i nenes d’entrar dins del món musical indistintament de
l’escola on estan escolaritzats.
4.-Donar compte d’aquest acord a totes les direccions de les escoles de Berga i les seves
AMPA, al Consell Comarcal del Berguedà, la Diputació de Barcelona i al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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