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Atès que d’acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament 
d’Ensenyament, l’import de la subvenció que s’atorgà  per alumne de les Escoles 
Bressols Municipals pel curs 2.011
havia estat de 1.800
va passar a ser de 150
 
Atès que arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol, l’Ajuntament del  Ma
de Govern  del 22 de desembre va decidir augmentar la quota a partir del gener de 
150€ a 180€, el que suposa un 20% d’augment. 
 
Donat que si  les famílies no poden fer front a l’augment de la quota es difícil que 
puguin prescindir del servei i or
transcorregut un trimestre del curs escolar.
 
Atès que per la situació de crisi generalitzada, les famílies ja suporten  força pressió 
econòmica per l’augment d’altres impostos municipals i situacions particulars  qu
disminueixen el seu poder adquisitiu.
 
Per tot això, el grup municipal del  Partit dels socialistes del Masnou, proposa al Plenari 
Municipal l’adopció dels següents acords:
 
Primer. Suspendre l’augment de la quota a les escoles bressol i que es mantingui 
durant la resta del curs 2.011
famílies. 
 
Segon. Reclamar a la Generalitat una via immediata , amb un calendari concret,  per 
liquidar el deute que prové de l’any 2.010 i concretament el que correspon al cur
– 2.012, tal com s’havia acordat, és a dir, 1.600
 
 Tercer. Realitzar un  estudi que permeti calcular quina hauria de ser la quota pel nou 
curs 2.012-2.013, i valorar quina hauria o podria ser la aportació de cada estament 
implicat (govern autonòmic, municipal i famílies).
 
Quart. Lluitar per mantenir les dues escoles bressol municipals al Masnou preservant  
els criteris sostenibles de qualitat i econòmics que van propiciar la seva creació, ja que 
son un be irrenunciable assolit pel  nost
 
Cinquè. Comunicar l
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El Masnou, a 4 de Febrer 

ue d’acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament 
d’Ensenyament, l’import de la subvenció que s’atorgà  per alumne de les Escoles 
Bressols Municipals pel curs 2.011-2.012 va ser de 1.600€,  quan exercicis anteriors 
havia estat de 1.800€, el que ja va suposar un augment  a la quota de les famílies que 
va passar a ser de 150€ al mes. 

ue arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol, l’Ajuntament del  Ma
de Govern  del 22 de desembre va decidir augmentar la quota a partir del gener de 

, el que suposa un 20% d’augment.  

ue si  les famílies no poden fer front a l’augment de la quota es difícil que 
puguin prescindir del servei i organitzar-se d’una altra manera donat  ja ha 
transcorregut un trimestre del curs escolar. 

ue per la situació de crisi generalitzada, les famílies ja suporten  força pressió 
econòmica per l’augment d’altres impostos municipals i situacions particulars  qu
disminueixen el seu poder adquisitiu. 

Per tot això, el grup municipal del  Partit dels socialistes del Masnou, proposa al Plenari 
Municipal l’adopció dels següents acords: 

Primer. Suspendre l’augment de la quota a les escoles bressol i que es mantingui 
durant la resta del curs 2.011-2.012 per no alterar encara mes l’economia de les 

Segon. Reclamar a la Generalitat una via immediata , amb un calendari concret,  per 
liquidar el deute que prové de l’any 2.010 i concretament el que correspon al cur
2.012, tal com s’havia acordat, és a dir, 1.600€ per alumne. 

Tercer. Realitzar un  estudi que permeti calcular quina hauria de ser la quota pel nou 
2.013, i valorar quina hauria o podria ser la aportació de cada estament 
ern autonòmic, municipal i famílies). 

Quart. Lluitar per mantenir les dues escoles bressol municipals al Masnou preservant  
els criteris sostenibles de qualitat i econòmics que van propiciar la seva creació, ja que 
son un be irrenunciable assolit pel  nostre municipi.   

è. Comunicar l’acord a mares i pares d’alumnes de les escoles bressol municipals
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ue arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol, l’Ajuntament del  Masnou en Junta 
de Govern  del 22 de desembre va decidir augmentar la quota a partir del gener de 

ue si  les famílies no poden fer front a l’augment de la quota es difícil que 
se d’una altra manera donat  ja ha 

ue per la situació de crisi generalitzada, les famílies ja suporten  força pressió 
econòmica per l’augment d’altres impostos municipals i situacions particulars  que 

Per tot això, el grup municipal del  Partit dels socialistes del Masnou, proposa al Plenari 

Primer. Suspendre l’augment de la quota a les escoles bressol i que es mantingui 
2.012 per no alterar encara mes l’economia de les 

Segon. Reclamar a la Generalitat una via immediata , amb un calendari concret,  per 
liquidar el deute que prové de l’any 2.010 i concretament el que correspon al curs 2.011 

Tercer. Realitzar un  estudi que permeti calcular quina hauria de ser la quota pel nou 
2.013, i valorar quina hauria o podria ser la aportació de cada estament 
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els criteris sostenibles de qualitat i econòmics que van propiciar la seva creació, ja que 

alumnes de les escoles bressol municipals 


