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Virginia Domínguez Alvarez, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de 

l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense 

número. 

 

 

EXPOSA  

 

Que el Ple Municipal del passat 8 de maig de 2012 va aprovar inicialment la modificació 

de les Ordenances Fiscals 1.3, 2.5, 3.13, 3.17, 3.18, 3.20 i 3.21. 

Que en el termini de 30 dies des de la publicació de l’acord del Ple en el Butlletí Oficial de 

la Província del dia 10 de maig es poden presentar les reclamacions i els suggeriments 

oportuns. 

Que anteriorment, en data 26 d’abril, el Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ja havia 

presentat un document de consideracions i aportacions referents a la tarifació social. 

 

Que, en relació a l’ordenança 3.17 Taxa per a la prestació dels serveis 

d’ensenyament municipal de caràcter reglat, un cop estudiada la 

documentació, planteja les següents CONSIDERACIONS I AL·LEGACIONS:  

 

• Primera 

Sobre la tarifació social 

1 - El concepte de tarifació social neix d’una voluntat expressada pel ple municipal de 

solidaritat amb els col·lectius més febles i, per tant, ha de donar resposta a les 

necessitats de les famílies amb més dificultats socioeconòmiques, però, alhora, ha de ser 

sostenible per les famílies que gaudeixen d’una situació una mica millor. 

 

2 - El fet que l’aplicació d’aquest concepte coincideixi amb la reducció dràstica de les 

aportacions de la Generalitat de Catalunya desvirtua la pròpia tarifació social. 

 

3 – Defensem que l’Ajuntament, sense deixar de lluitar per aconseguir una aportació 

justa de la Generalitat i un millor finançament local, apliqui un criteri de 
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corresponsabilitat. És a dir, que no repercuteixi tota la manca de finançament de 

la Generalitat sobre els i les usuàries. 

 

• Segona 

Sobre el caràcter dels estudis afectats: el Conservatori 

1 – L’Entesa per Sabadell defensa que l’educació ha de ser una prioritat indiscutible en 

les polítiques municipals, tant pel seu valor formatiu, com perquè és una inversió de futur 

tant en el terreny educatiu com en cohesió social. 

 

2 – Entenem que s’ha d’exigir coherència entre el discurs públic que proclama que en 

temps de crisi cal potenciar la formació i la cultura, així com la teorització dels drets 

culturals, sense discriminació per raons econòmiques o socials present al projecte de la 

Ciutat de la Música, on s’afirmaven coses com ara que Sabadell havia de ser una ciutat 

de referència en educació musical i que tots els ciutadans havien de poder rebre una 

educació i una formació musical de qualitat, sense que aquest bé quedés limitat només a 

algunes persones o sectors socials. 

 

3 – La ciutat no pot renunciar a fomentar els estudis musicals, sinó que caldria fer tot el 

contrari: ampliar el programa formatiu a molts més infants i apropar aquesta formació a 

les escoles de primària i els centres cívics.  En aquest sentit, malgrat no ser objecte 

d’aquestes al·legacions perquè no s’aproven les seves tarifes per ordenança fiscal, 

defensem que l’Escola de música pugui créixer per tal que el cost de la plaça sigui menor 

i també un equilibri de preus per tal que els cursos d’iniciació aportin una quota més alta 

que ajudi a compensar el cost dels cursos superiors. 

 

4 – Per tant, considerem que si cal, l’Ajuntament hauria d’assumir una part més gran del 

cost d’aquests estudis reglats per tal de garantir la seva continuïtat i que les tarifes siguin 

assumibles per part dels usuaris i usuàries. 

 

5 – Proposem que s’incrementi la partida del conservatori per tal que cap 

alumne no hagi de pagar una quota superior a 100 € mensuals. Però, a més a 

més, considerem que el conservatori ha d’encetar de manera urgent un procés de 

reflexió per reforçar la seva centralitat comarcal, buscant l’acord –també econòmic- amb 

altres municipis. 
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• Tercera 

Sobre el caràcter dels estudis afectats: l’Escola Illa 

1 – Considerem que l’Escola Illa ofereix una formació professional de molta qualitat, que 

proporciona bones oportunitats laborals, que hauria de ser precisament una prioritat en 

les polítiques de promoció econòmica. 

 

2 – L’Escola Illa sovint compta amb un perfil d’alumne que es reenganxa al sistema 

educatiu o que no continua un altre tipus d’estudi, i per tant no només té un benefici per 

als estudiants, sinó que compleix una funció social d’inserir professionalment joves sense 

altra formació. 

 

3 – Cal recordar que fins ara només es pagava una quota per material i per tant 

l’aplicació de la tarifació social suposa un canvi de model i emmascara un increment de 

taxes molt desmesurat. 

 

4 - Proposem que s’estudiï la implantació d’una quota mensual assumible pels 

alumnes, aplicant també la tarifació social, que no superi els 800 € anuals en cap cas i 

que no tingui un efecte dissuasiu sobre els alumnes 

 

 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

 

 

 

Virginia Domínguez Alvarez 

Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 15 de maig de 2012  

 

 

Il·lustríssim Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 

 


