Moció dels grups municipals d’ERC, JxCAT-PAR, C's i CUP-AMUNT per solucionar
la problemàtica sobrevinguda amb el possible tancament de l'escola bressol TICTAC
En data 24 d’abril de 2019 el director dels Serveis Territorials al Baix Llobregat del
Departament d’Educació notifica a la Llar d’Infants Tic Tac la revocació de l’autorització
del centre d’educació amb efectes a partir del curs escolar 2019-2020.
Informació que es notifica a l’Ajuntament en data 2 de maig de 2019.
Els Serveis Territorials porten des de l’any 2012 requerint a la direcció del centre, de
manera continuada, el compliment de la normativa per tal de poder mantenir obert el
servei.
Aquests requeriments no s’han vingut complint en la seva totalitat.
El 26 de juny de 2019 l’Alcalde dicta un decret de “petició de suspensió d’execució dels
efectes de la revocació de l’autorització” amb l’objectiu de “guanyar temps a les
administracions actuants per cercar resposta al problema plantejat”.
Amb aquesta situació la direcció del centre decideix oferir les places pel curs 2019-2020 i
iniciar-lo de manera habitual tot garantint la continuïtat de tot el curs.
Malgrat la petició, la Generalitat no ha suspès la revocació de l’autorització administrativa
al Tic-Tac com a escola bressol. En conseqüència, l’escola interposa un recurs i sembla
que les famílies també tenen intenció de fer-ho.
Ara, la situació ha derivat en un possible perjudici per una quarantena de famílies i per les
set treballadores, algunes de les quals porten prop de trenta anys treballant-hi, que veuen
com, a mig curs, la llar d’infants podria tancar la seva activitat i quedar-se sense el servei
educatiu 0-3. Són famílies satisfetes amb el servei, la metodologia i el projecte educatiu. I
són treballadores que han patit els incompliments reiterats de la normativa establerta per
la Generalitat per part de la direcció de la llar d’infants.
L’Ajuntament, tot i no ser responsable directe, com administració més propera a la
ciutadania, ha d’estar al costat tant de les famílies com de les treballadores i ajudar-les a
trobar la millor solució possible a la situació actual, com s’ha pogut fer a d’altres municipis.
A Santa Coloma de Farners, per exemple, famílies i educadores es van associar per
autogestionar un centre mentre es buscava un nou espai, amb l’ajuda de l’Ajuntament i de
la Federació de Cooperatives.
Per totes aquestes consideracions, els grups municipals de JxCAT-PAR, ERC, C’s i CUP
proposen al Ple municipal l’adopció dels els següents acords:
1. Instar al Govern municipal que, en cas de tancament definitiu de l’activitat abans
de finalitzar el curs, assessori i acompanyi tant a famílies com a treballadores que

així ho decideixin en el procés de reclamació de danys i perjudicis a la llar d’infants
Tic Tac.
2. Instar al Govern municipal a que, en cas de tancament definitiu abans de finalitzar
el curs, trobi i apliqui, en consens i d’acord amb les famílies afectades, una solució
transitòria per la continuïtat del projecte educatiu de la llar d’infants Tic-Tac.
Solució que podria passar per mantenir el projecte educatiu de forma concertada
entre l’ajuntament i una cooperativa creada per famílies i educadores en un espai
municipal adient. A aquests efectes, es suggereix una adaptació urgent de La
Vagoneta atès que aquesta és una infraestructura municipal infrautilitzada i que la
seva proximitat a l’Escola Municipal Marrecs pot facilitar l’adaptació als
requeriments del Decret 282/2006, de 4 de juliol.
3. Instar l’Ajuntament a donar suport, personant-se davant el jutjat corresponent, al
possible recurs interposat per les famílies demanant la suspensió cautelar del
procediment fins a final de curs per tal de que no s’ocasioni als menors un perjudici
major del que es pretén solucionar.
4. Amb independència de la possible adaptació de La Vagoneta, i atès el greu dèficit
estructural de 168 places d’escola bressol al municipi segons càlculs del propi
Govern Municipal, instar aquest a prioritzar i avançar la construcció de la segona
Escola Bressol Municipal ja prevista a l’escenari H5 del Pla estratègic
d’Equipaments, tot reclamant a la Generalitat de Catalunya la recuperació el
finançament de les places d’escola bressol pública i el retorn del deute pendent.
5. Comunicar aquests acords a les famílies afectades, a la direcció de la Llar
d’Infants Tic Tac, a les seves treballadores, als Serveis Territorials al Baix
Llobregat del Departament d’Educació i als mitjans de comunicació locals.

