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Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou de recolzament de l’Escola 

Municipal de Música del Masnou. 

Des de fa uns anys l’Ajuntament del Masnou ha fet una opció ferma per la creació d’una xarxa d’escoles 

bressols municipals i de l’Escola de Música municipal com elements importants en l’oferta educativa del 

municipi, demandada per la pròpia ciutadania. 

Més concretament, i pel que fa referència a l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM), el Ple 

de l’Ajuntament, en la seva reunió de 16 d’octubre de 2008, va aprovar una moció, presentada per CiU, 

en la qual s’instava l’Ajuntament del Masnou a realitzar les gestions que fossin necessàries amb la 

Generalitat de Catalunya per tal que el Masnou disposés d’una escola de música de titularitat municipal. 

En compliment d’aquest acord, des de la regidoria d’Educació del govern municipal format per PSC i 

ICV-EUiA es van continuar els treballs, que s’havien iniciat el 14 de desembre de 2007, amb l’objectiu 

de crear l’EMUMM.  

Aquests treballs, en els quals es va comptar amb el ferm suport de l’Àrea d’Educació de la Diputació de 

Barcelona, van permetre que el Ple de l’Ajuntament, en la seva reunió de 18 de juny de 2009, aprovés 

inicialment i per unanimitat l’expedient per a l’establiment del servei públic d’Escola Municipal de Música 

del Masnou i del Reglament corresponent   

De manera immediata es va procedir a convocar el procediment per a l’adjudicació de la  gestió del 

servei, que va començar a funcionar el mes de setembre de 2009, amb una matrícula de més de 40 

alumnes. 

Paral·lelament, el govern format per PSC i ICV-EUiA va iniciar les gestions, davant el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’aconseguir l’autorització de l’EMUMM. Aquestes 

gestions van fructificar el 13 de maig de 2011, amb la Resolució del Departament d’Ensenyament per la 

qual s’aprova el projecte de centre per a la creació de l’EMUMM i la indicació a l’Ajuntament en el sentit 

que ha de gestionar la segona fase de l’autorització als SSTT del Maresme - Vallès Oriental  

El 25 d’agost, l’actual govern envia als SSTT del Maresme - Vallès Oriental el model de sol·licitud 

complimentat, tot sol·licitant l’obertura de l’EMUMM. 

En els següents 5 mesos, l`única activitat del govern municipal per tal d’aconseguir que el Departament 

d’Ensenyament atorgui aquesta autorització es limita a la tramesa d’un correu electrònic al Negociat de 

Centres i dues consultes al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, que respon el 

26 de gener de 2012, mitjançant un correu electrònic,  comunicant a l’Ajuntament que estan pendents 

de l’informe de l’Assessoria Jurídica, que és imminent, per tramitar-lo a la signatura del titular del centre. 

Malgrat aquesta “imminència” han transcorregut més de tres mesos i mig sense que el govern municipal 

ens hagi informat si, finalment, s’han tancat tots els tràmits i s’ha signat l’autorització definitiva. 
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Al llarg dels pràcticament tres cursos transcorreguts des de l’inici de les seves activitats, la tasca 

realitzada per l’equip docent de l’EMUMM s’ha demostrat enormement valuosa i s’ha traduït en un 

augment important de la seva matrícula, que ha passat dels 40 alumnes del primer curs als 89 

matriculats a dia d’avui. 

En el darrer any i mig, l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels acords signats amb 

les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis), 

que s’han concretat en una important reducció de les aportacions acordades per part de la Generalitat, i 

que ha anat acompanyat d’un qüestionament públic realitzat per la Consellera d’Ensenyament, Sra. 

Irene Rigau, respecte de la viabilitat d’aquests serveis així com de la gestió realitzada dels mateixos 

pels ajuntaments. 

Aquesta i les futures reduccions, anunciades per la senyora Rigau, en les aportacions als municipis que 

disposen d’escoles municipals de música, tot i que fins avui no afecten l’Ajuntament del Masnou ja que 

l’EMUMM no ha pogut participar en la darrera convocatòria, estan provocant un dèficit econòmic i 

seriosos problemes de tresoreria als Ajuntaments, dificulten l’accés a aquests serveis a les famílies més 

necessitades i, en darrer terme, posen en perill la viabilitat econòmica d’aquests centres. 

La situació és més greu encara degut a les conseqüències que l’actual crisi econòmica està comportant 

per a tots els ajuntaments, inclòs el nostre, i que es tradueix en una important davallada dels seus 

ingressos. 

No obstant, el Grup Municipal d’ICV-EUiA aposta perquè l’Ajuntament del Masnou continuï mantenint 

les polítiques educatives com a prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir 

la cohesió social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i en la 

importància que tothom hi pugui accedir. 

És per això que creiem que s’han de fer tots els esforços necessaris per tal de garantir la continuïtat del 

servei d’Escola Municipal de Música del Masnou i que, en aquest sentit, cal que el consistori s’impliqui, 

amb la mateixa unanimitat que va demostrar el 18 de juny de 2009, per tal d’adoptar les mesures 

necessàries per aconseguir el manteniment de les activitats de l’EMUMM. 

És per totes aquestes raons que el Grup d’ICV - EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple 

adopti els següents  

ACORDS: 

Primer.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que asseguri el finançament dels centres educatius 

municipals, amb el manteniment dels mòduls d’aportació signats, per tal de fer viable i sostenible la 

xarxa pública d’escoles bressols i les escoles de música i dansa municipals. 

Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que les escoles de música de nova creació no 

quedin excloses de les aportacions econòmiques que contribueixin a reduir les aportacions dels 

ajuntaments i de les persones usuàries del servei. 
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Tercer. Instar l’Ajuntament del Masnou a adoptar les mesures necessàries per tal que el municipi del 

Masnou mantingui l’Escola Municipal de Música i que, per tant, aquesta pugui continuar les seves 

activitats en el curs 2012 - 2013. 

Quart.- Instar l’Ajuntament del Masnou a que l’estudi d’aquestes mesures es realitzi amb caràcter 

d’urgència i amb la col·laboració de tots els grups municipals del consistori. 

Cinquè. Instar l’Ajuntament del Masnou a que mantingui puntualment informades les persones usuàries 

del servei, o les seves famílies en el cas dels menors d’edat, de l’evolució dels treballs relacionats amb 

aquest estudi. 

Sisè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a les escoles bressols municipals i a l’Escola 

Municipal de Música, a les famílies usuàries d’ambdós serveis i a les associacions, entitats i col·lectius 

del nostre municipi. 

 

 

Pel Grup Municipal d'ICV-EUiA 

 

 

Màxim Fàbregas i Añaños 

Portaveu del GM d’ICV-EUiA  

Ajuntament del Masnou      

 

 

 

 

El Masnou, 10 de maig de 2012 


