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12.2. Moció del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre
millora del finançament de les escoles bressol.
Ates que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu art. 198,
recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve condicionat
a l'obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els convenis que el
Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Ates que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del curs 20122013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostaries de la institució.
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 les públiques a les concertades va significar que les llars d'infants perdessin entre el
85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant ràtios/alumne
molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i
Tarragona en funció matrícula).
Atès que el finançament de les places de O a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros
per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima deis ajuntaments demandants,
envers una política de corresponsabilització pública d’assistència a l'educació 0-3.
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant 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 des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha de
vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en l'escola
pública és la millor garantía per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats,
per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació pública en
general i la de la petita infància en particular proposem al Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes els acords següents:
1.-Que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització 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 2016-2017 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.
2.- Recuperar la subvenció pera escales bressol d'abans de la crisi, que el finançament de les
públiques torni a mans de la Generalitat que és la que en té les competències i donar compliment
a l'esmena del Pressupost de la Generalitat aprovada al Parlament de Catalunya que preveu
la subvenció de 1.600 euros anuals per plaça.
3.- 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.
Explica la moció la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado, qui proposa rectificar l’apartat
2n de la part de proposta d’acords, quedant aquesta part de la següent manera:
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“ 2. Recuperar la subvenció per escoles bressol d’abans de la crisi, que el finançament de les
públiques torni a mans de la Generalitat que és la que en té competències.”
A les 22:50 marxa el regidor d’ERC, Sr. Josep Graells i Ros i el regidor del PPC, Sr. Jose Asín
Fernández.
Es sotmet a votació la moció modificada.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció modificada per onze vots a favor: Set del Partit
Socialista de Catalunya, tres de Fem Poble i un del Partit Popular Català. S’abstenen els quatre
regidors de UM9-CUP i els quatre de PDeCAT-VIA. En el moment de la votació no hi són els
regidos: Sr. José Asín Fernández i Josep Graells i Ros.

