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PROPOSTA D’ACORD JGL 19/03/2015 
 
 

PROPOSICIÓ DE MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS NO ADSCRITS 

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA, PEL MANTENIMENT DEL SERVEI 

PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 

 

EXPOSEN: 

 

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i 

presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament 

les escoles bressol municipals. 

 

L’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen dues lleis 

aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol 

d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el 

sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció 

dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic.  

 

Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser aprovada a 

través de la Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de crear 30.000 noves places 

atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels 

ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de 

noves places.  

 

El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles 

bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la 

Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va signar amb les Entitats 

Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per 

un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 

(1.400.-€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-

€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-

€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 

 

L’Estat va deixar de fer l’aportació per a l’etapa de 0-3 anys (Pla EDUCA 3), fent desaparèixer una 

partida que pel curs 2010-2011 va ser de 17 milions d’euros. A més, va eliminar la gratuïtat del tram 

3-6 anys (eren 56 M€) i això afecta a les finances de la Generalitat de tal manera que no es poden 

mantenir les aportacions per plaça/any.   

 

Davant dels problemes pressupostaris (incompliments de l’Estat, reducció dels ingressos...), el 

Departament d’ensenyament ha optat per la concertació i no per la confrontació, quan hi ha 

diferents administracions implicades i que poden col·laborar. S’ha optat per la concertació: buscar els 

recursos i els paràmetres de col·laboració entre administracions que per llei tinguessin la possibilitat 

d’ajudar als municipis. I això s’ha fet amb les diputacions. 

 

El curs 2013/2014 van cobrir les despeses de funcionament (875€/plaça) les diputacions per petició 

del Govern de la Generalitat. I aquest curs 2014/2015 també. La idea és: totes les administracions fan 

pinya per fer front a la crisi i mantenir l’Estat de Benestar.  

 

El Departament d’Ensenyament ha seguit complint amb el deute de foment i creació de places 

(5.000€/plaça creada). El que s’ha concertat amb les diputacions són les despeses de funcionament 

per plaça i any.  
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El Ple del Parlament va aprovar una Moció amb el suport de PSC, PP, ERC i ICV que instava al 

Govern a “Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les 

despeses efectuades en concepte de funcionament i places de llars d’infants que correspon a la 

Generalitat. En aquest sentit, pot promoure acords financers entre administracions per a contribuir 

al funcionament i la sostenibilitat i agilitar els pagaments pendents”. Per part de la majoria de partits 

es va acceptar que la Generalitat pogués concertar amb altres administracions el pagament de les 

escoles bressol. I per aquest any 2015 s’han introduït unes partides específiques en el pressupost de 

la Generalitat per les beques menjador de les escoles bressol. 

 

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 

coresponsabilitat de totes les administracions públiques, per atendre aquesta etapa educativa tan 

cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior ensenyament 

obligatori, així com per al suport a la conciliació familiar i a l’acompanyament educatiu de les famílies.  

 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Masquefa ACORDA:   

 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, amb competència plena en matèria d’educació, el 

manteniment de la xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat 

institucional. 

 

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució de la partida pressupostària finalista del 

Departament d’Ensenyament per al finançament del servei públic d’escoles bressol municipals, per tal 

de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre’s 

a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€ per plaça/funcionament/any. 

 

TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents convenis, segons 

el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent 

clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del 

servei en les llars d’infants de titularitat municipal.    

 

QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques 

amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 

 

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les 

despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la Generalitat, 

d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  

 

SESÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament i el 

grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions 

educatives i les AMPA’s del municipi. 

 

 


