
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per a la supressió de 
l’augment de la quota a les escoles bressol a parti r del mes de gener 
 
El Departament d’Ensenyament, mitjançant escrit de data 19 de setembre de 2011, va 
informar l’Ajuntament del Masnou que en aplicació de l'Acord Marc de data 19 de 
novembre de 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d'Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les 
places públiques de llars d'infants de titularitat de les corporacions local, en el qual 
s’estableix que el Departament d'Ensenyament subvencionar el sosteniment de places 
per a infants de zero a tres anys d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, el 
Departament d'Ensenyament, per al curs 2010-2011 i d'acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, atorgava una subvenció de 1.600,00 euros per alumne equivalent a 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
El passat 9 de setembre, el GM d’ICV-EUiA va presentar una moció que va ser 
aprovada per l’Ajuntament Ple, una vegada incorporades algunes de les esmenes 
presentades pel GM de CiU en la qual es rebutjaven les retallades anunciades pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a les escoles de 
música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011, es denunciava 
l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels 
convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta Departament 
d’Educació– Entitats Municipalistes  (Federació Catalana de Municipis i Associació 
Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre ajuntament 
fins al curs 2010-2011 i es sol·licitava a la Generalitat de Catalunya un finançament 
adequat per a les escoles bressol i els centres d’ensenyament musical i dansa 
garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes pel 
manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.  
 
La Junta de Govern Local, en la seva reunió del passat 22 de desembre, acordà 
augmentar, de 150 € a 180 €, tant la quota de matrícula com la quota mensual de les 
escoles bressol i aplicar aquest augment a partir de l’1 de gener de 2012, amb 
l’argument que la disminució en la subvenció de la Generalitat comportava per a 
l’Ajuntament una disminució aproximada de 20.400 €. 
 
Contra aquesta resolució, el GM d’ICV-EUiA va presentar un recurs de reposició el 
passat 19 de gener de 2012, en el qual, entre d’altres propostes, es demanava que es 
deixés sense efecte l’acord de augment de quotes, que es realitzés un estudi 
exhaustiu dels costos del servei d’escola bressol municipal que servís de base per a la 
elaboració d’una nova proposta de preu públic, que seria d’aplicació a l’inici del curs 
2012 – 2013 i, per últim, que la nova proposta de preu públic 6, per a la prestació del 
servei d’Escola Bressol Municipal, es presentés per tal que pugués ser aprovada 
abans de la fi  del primer trimestre d’enguany i, en qualsevol cas, abans de l’inici del 
període de preinscripció per a les escoles bressol municipals. 
 
Aquest recurs de reposició va estar informat desfavorablement a la CI d’Administració i 
Finances celebrada el passat 9 de febrer, ja que únicament va ser votat favorablement 
pel GM d’ICV-EUiA. 
 
Donat que 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. 
 
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 que 
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 2.011-2012 per no alterar encara més l’economia de les 
famílies. 
 
Segon. Reclamar a la Generalitat una via immediata, amb un calendari concret, per 
liquidar el deute que correspon al curs 2.010– 2.011, és a dir, 1.600€ per alumne. 
 
Tercer. Realitzar un estudi exhaustiu dels costos del servei d’escola bressol municipal 
que permeti calcular quina hauria de ser la quota pel curs 2012-2013, i valorar quina 
hauria o podria ser la aportació de cada estament implicat (govern autonòmic, 
municipal i famílies) i que abans de la fi del primer trimestre de 2012 es presenti la 
nova proposta de preu públic que pugui ser aprovada abans del període de 
preinscripció per a les escoles bressol municipals. 
 
Quart. Instar al govern municipal al manteniment de 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. 
 
Cinquè. Comunicar l’acord a mares i pares d’alumnes de les escoles bressol 
municipals i a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi. 
 
 
 
Pel Grup Municipal del PSC 
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El Masnou, març 2012 
 


