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Atès 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. 

 

Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del 

curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 

pressupostàries de la institució. Va ser en aquell període, situat entre 2011 i 2012, 

quan el govern de l’Estat va deixar de pagar més de 73 milions d’euros a la 

Generalitat per a l’escolarització de P3 a P5 i per als ajuts de 0 a 3 anys. 

 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la 

gestió d’aquesta situació (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, fruit d’un acord marc amb la Generalitat, les Diputacions van assumir el 

pagament dels imports que fins aleshores pagava el govern català en matèria de 

les llars d’infants i van ajudar a cobrir el cost de l’educació 0-3 anys al costat dels 

ajuntaments. Les ràtios/alumne, però, van seguir sent molt inferiors a les que 

estaven cobertes pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en 

funció matrícula) quan el finançament previst de les places de 0 a 3 anys era de 1.800 

euros per alumne. 

 

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 

1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern català. 

 

Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntaments 

demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a 

l'educació 0- 3. 

 

Atès que el Govern està reduint 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 i les Diputacions, qui estan 

suportant el sosteniment de les escoles bressol municipals. 

 

Atès que 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 garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, per 
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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 i proposem al Ple de l’Ajuntament de 

Sant Just Desvern els acords següents: 

 

1.- Pactar a la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament-entitats municipalistes, 

abans d’acabar el juliol del 2017, un pla director per recuperar la coresponsabilitat del 

Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i 

garantir-ne la sostenibilitat tenint en compte la tarifació social, el principi d’economia 

financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social, que ha de permetre 

calendaritzar la dotació per exercici pressupostari i superar les greus deficiències 

pressupostàries d'aquests darrers anys i d’equilibri territorial i la dificultat específica 

dels municipis en zones rurals, per assegurar la qualitat i vetllar per garantir la 

suficiència de places per cobrir la demanda. Aquest pla director ha de contemplar, 

com a mínim, la recuperació immediata amb efectes 2017 d’un mínim de 875€ per 

plaça (compatibles amb els diners rebuts per part de la Diputació de Barcelona), i el 

compromís de respectar els acords de l’esmentada Comissió Mixta. 

 

2.- Prioritzar en el pressupost del 2018 una partida per a les escoles bressol municipals 

que permeti aplicar el model de finançament que s’acordi en la Comissió Mixta. 

 

3.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 

Catalunya, a la direcció i l’AMPA de l’escola bressol municipal Marrecs, entitats del 

municipi i als mitjans de comunicació locals. 


