Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM, per tal de
ser debatuda i aprovada, si s’escau, en el proper ple de l’Ajuntament de
Riudoms, de conformitat amb l’article 106 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril):
Atès que Riudoms compte a dia d’avui amb cinc centres educatius: 2 Centres
d’educació Primària, 1 Llar d’Infants, 1 Institut d’Ensenyament Secundari i 1
Escola de Música.
Atès que tots ells, (equips directius, associacions de pares i mares,
representació d’alumnes i d’altres representacions respectives), formen part del
Consell Escolar Municipal.
Atesa la imminència de l’inici del curs escolar 2008-2009, així com la obligada
convocatòria del dit Consell, la qual s’ha de fer trimestralment.
Atesa la confecció de llistes de material escolar i d’altres que suposen una
important despesa per la família dels alumnes (material lectiu, xandalls,
bolquers, bates, etc...).
I atès que una deguda coordinació i negociació amb diferents proveïdors
d’aquest material divers, podria suposar un considerable abaratiment de les
despeses, mitjançant els diversos mecanismes que ofereix l’economia de lliure
mercat, així com els sistemes seguits en d’altres centres educatius d’altres
municipis.
Per tot això, l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA
1. Sol·licitar al Consell Escolar Municipal el preceptiu informe sobre els
diversos materials que, en cada centre, es requereixen de cada alumne i
que han de ser aportats o abonats per la seva família, juntament amb
una estimació anual global.
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2. Crear, a la vista d’aquest informe, i prèvia en el seu cas, la Comissió
d’Estudi que al efecte es determini, la figura d’una “Central de compres”
o similar per tal de negociar i coordinar la compra del referit material, ja
sigui per a cada centre per separat, ja conjuntament en aquells casos que
sigui possible, tot cercant millors condicions de preu i pagament per a les
famílies dels alumnes.
3. Promoure els més amplis contactes amb les Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes, per tal de fomentar l’impuls i utilització dels diversos
sistemes de negociació i coordinació de compres i consum que es vénen
utilitzant en multitud de centres de Catalunya, per tal d’abaratir les
despeses d’adquisició dels diversos materials.
4. Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la radio
municipals

Salvador MESTRE GISPERT
Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal
Riudoms, 20 d’agost de 2007
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