AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.
Els i les portaveus dels grups municipals COMPROMÍS, SOCIALISTES,
ESQUERRA UNIDA i SÍ SE PUEDE SANTA POLA i els regidors sense adscripció, a
l’empar de la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de l’Ajuntament la
següent:

MOCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT DINS DEL
PROGRAMA #XarxaLlibres

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 1 de setembre, la Conselleria d’Educació va presentar el programa
#XarxaLlibres, per a garantir l’accés gratuït als llibres de text de l’alumnat valencià
que estiga cursant ensenyament obligatori. Este programa consistix en què, en este
curs que s’inicia, les famílies presenten la factura dels llibres comprats abans que
finalitze el primer trimestre al seu Ajuntament, que els tornaria 100€. A més, al mes
de juny, les famílies que tornen els llibres en bon estat al col·legi o institut rebrien
100€ més, així es podria crear un banc de llibres gestionat per la comunitat
educativa dels col·legis per a que el curs següent els llibres siguen totalment
gratuïts.
Com es pot veure, el programa #XarxaLlibres no consistix en donar subvencions
arbitràriament ni malbaratar recursos, sinó en tot un projecte educatiu, social, de
cooperació i de participació de les comunitats educatives. Es tracta de que, amb el
treball col·lectiu de tota la societat, puguem evitar que les xiquetes i xiquets vagen a
classe els primers dies de curs sense llibres perquè les seues mares i pares no
poden permetre’s comprar-los, o simplement evitar que les famílies que sí que
poden comprar-los hagen de fer durant el mes de setembre autèntics malabarismes
econòmics a casa; i a més a més que ho puguem fer amb una gestió eficient dels
recursos de totes i tots.
Este programa es finançarà a parts iguals entre la Conselleria d’Educació, les
Diputacions Provincials i els Ajuntaments. La Diputació d’Alacant va anunciar que

participarà al programa, però no avançarà als Ajuntaments el finançament necessari
per a fer front als primers pagaments, la qual cosa sí ha anunciat que farà la
Diputació de València per a que tots els Ajuntaments siguen capaços de participar
en el programa, en el context de crisi econòmica que patim des de fa anys i que ha
fet minvar molt els recursos municipals.
És pel que l’Ajuntament de Santa Pola adopta els següents

ACORDS
1.

Instar a la Diputació Provincial d’Alacant a gestionar l’avançament, tant al
nostre municipi com a la resta dels de la província, del finançament
corresponent als Ajuntaments, necessari per a participar en el programa
#XarxaLlibres que garantix l’accés gratuït als llibres de text de totes les
xiquetes i xiquets durant l’ensenyança obligatòria i que s’iniciarà durant el
curs 2015-2016.

2. Enviar cópia d’este acord a la Diputació d’Alacant, als Serveis Territorials

d’Educació d’Alacant, a
la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana, a les FAMPAs que operen en la província d’Alacant i a les AMPAs
locals.
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