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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 20/07/2017,
primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta dels regidors Sr. Josep M.
“Ximenis” Jiménez i Gil i Sra. Esther Sánchez i Sánchez, el següent acord, a reserva
de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DELS REGIDORS SR. JOSEP MANEL “XIMENIS” JIMÉNEZ I GIL I SRA.
ESTHER SÁNCHEZ I SÁNCHEZ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES BRESSOL I PER RECUPERAR LA SUBVENCIÓ PER L’ESCOLA
BRESSOL LA PETJADA.
L’educació és fonamental pel desenvolupament de les persones i de la societat.
Durant els primers anys de vida de l’infant és cabdal, perquè acabarà repercutint en el
desenvolupament físic, intel·lectual, emocional i social que tindrem al llarg de tota la
nostra vida.
És per aquest motiu que tant el Govern de la Generalitat com el Parlament de
Catalunya han tingut especial cura a regular i legislar l’ensenyament preescolar.
L’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya, tal i com es recull en els articles 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (EAC), i en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, el regula en el seu
art. 198.
La Unió Europea, en una Directiva de l’any 2012, recomana als països membres la
universalització de l’educació preescolar, per la seva utilitat per millorar els resultats
educatius, prevenir el fracàs escolar i per evitar l’abandonament prematur del sistema
educatiu, així com millorar la cohesió social.
Atès que la relació dels convenis entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar a
partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat no va poder complir amb les previsions
pressupostàries de la institució respecte als acords per l’ensenyament en l’educació
preescolar.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer
(el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d’euros que estaven assignats
a les escoles bressol públiques cap a l’escola concertada, tractant-se de les partides
previstes pels anys 2012 i 2014, en concret, més de 42,7 milions l’any 2012 i 39
milions més en el 2014 i que el transvasament d’aquestes partides de l’ensenyament
públic cap a les escoles concertades va significar que les llars d’infants perdessin entre
el 85 i el 90% de les ajudes econòmiques que havien de rebre.
Atès que van ser les Diputacions les que han acabat ajudant als municipis a suplir les
ajudes econòmiques perdudes, però assignant ràtios/alumne molt inferiors a les que
estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en
funció matrícula).
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Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les escoles
bressols de titularitat municipal, significa incomplir l’article 198.2 de la Llei d’Educació
de Catalunya per part del Departament d’Ensenyament.
Atès que els ajuts de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne a 875 euros.
Atès que aquesta reducció està repercutint en les possibilitats de molts infants
d’accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d’edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el
sosteniment de les escoles bressol municipals.
Atès que la inversió en l’escola pública és la millor garantia per mantenir una societat
cohesionada i amb igualtat d’oportunitats, començant creant unes bones bases des de
les llars d’infants.
Atès que l’educació és l’element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur tant al
nostre poble com al conjunt del país i considerem que ha de ser una prioritat.
Atès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt disposa d’una escola bressol municipal a la
qual ha hagut d’ampliar els recursos propis destinats al seu manteniment, en el darrer
pressupost, de prop 50.000 euros i que s’han hagut d’incrementar les tarifes d’aquesta
escola bressol en data 12 de juny per garantir el seu manteniment. Increment que es
podria evitar en el cas de retornar als ajuts de 1.800 euros per alumne/any que estava
donant la Generalitat als Ajuntaments.
És per tots els motius exposats que els regidors Josep Manel Ximenis i Gil i Esther
Sánchez i Sánchez en representació del Grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP
d'Arenys de Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de
coresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0 a 3 anys
en llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el
compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la
subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat d’establir un conveni marc amb el món
local per al finançament estable d’aquest servei, sota els criteris de coresponsabilitat,
qualitat i equitat, incorporant una clàusula de garantia de compliment dels
compromisos de pagament, així com estudiar la proposta d’establir els preus de les
llars d’infants en funció de la renda de les famílies i la tarifació social a les llars
d’infants, amb respecte, en qualsevol cas, al principi d’autonomia local.
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Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi 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.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya, a la Xarxa Groga, a les direccions i AMPA de l’Escola Bressol de la
Petjada.”

