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

proposant actuacions en relació a les escoles bressol municipals. 

 

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 subvencionarà el sosteniment de places per a infants de 

zero a tres anys d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, per al curs 2010-2011 i d'acord amb les 

disponibilitats pressupostàries, li atorgava una subvenció de 1.600,00 euros per alumne. 

Pocs dies abans, el 9 de setembre, el GM d’ICV-EUiA havia presentat 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 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 de 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 de l’Ajuntament del Masnou, en la seva reunió del passat 22 de desembre i 

amb l’argument que la disminució en la subvenció de la Generalitat comportava per a l’Ajuntament una 

disminució aproximada de 20.400 €, 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,  

Contra aquesta resolució, el GM d’ICV-EUiA va presentar, el dia 19 de gener de 2012, un recurs de 

reposició en el qual, entre d’altres propostes, es demanava: 

a) Que es deixés sense efecte l’acord de augment de quotes abans esmentat. 
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b) 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 

c) Que la nova proposta de preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal, es 

presentés per tal que pogués 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 ser informat desfavorablement a la CI d’Administració i Finances 

celebrada el dia 9 de febrer de 2012, ja que únicament va ser votat favorablement pel GM d’ICV-EUiA. 

El 9 de febrer, el grup municipal del PSC va presentar una moció al Ple de l’Ajuntament, en la qual, a 

més de demanar la suspensió de l’augment de la quota a les escoles bressol, també es proposava 

reclamar a la Generalitat un calendari concret per liquidar el deute amb l’Ajuntament per la creació de 

places d’escoles bressol, la realització d’un estudi que permetés calcular quina hauria de ser la quota 

per al curs 2012 – 2013 i quina hauria de ser l’aportació de cada estament implicat (govern autonòmic, 

municipal i famílies) i lluitar per mantenir les dues escoles bressol municipals al Masnou, preservant els 

criteris sostenibles de qualitat i econòmics que van propiciar la seva creació, en ser un bé irrenunciable 

del nostre municipi. 

Aquesta moció va ser esmenada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, que va proposar rectificar i incorporar 

antecedents i també substituir dues de les propostes d’acord.  Una vegada incorporades les esmenes, 

la moció esmenada va ser votada en Comissió Informativa i CiU i ERC van votar en contra del primer 

acord, aquell que demanava la suspensió de l’augment de la quota a les escoles bressol acordat pel 

govern el mes de desembre de 2011 i, en conseqüència, aquest acord va ser suprimit de la moció per la 

qual cosa el Grup Municipal del PSC va decidir retirar la moció abans de la seva votació en el Ple de 

l’Ajuntament. 

En les darreres setmanes, els mitjans de comunicació han informat de les intencions de la Generalitat 

de Catalunya de procedir a una nova reducció en les seves aportacions als municipis que, de confirmar-

se, posaria en greu perill l’actual model d’escoles bressol públiques municipals i dificultaria la viabilitat 

financera de bona part de les llars d’infants municipals públiques del nostre país. 

El passat 20 d’abril, la FMC i l’ACM van aprovar una resolució en la qual, entre d’altres acords, instaven 

al Govern de la Generalitat a que dotés fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada per la 

Conselleria d’Ensenyament per al curs 2011 – 2012 i a mantenir l’esmentat import per als cursos 

següents. 
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Al Masnou, tal i com s’ha exposat anteriorment, a la primera retallada de l’aportació de la Generalitat (de 

1.800 €/alumne a 1.600 €/alumne) el govern municipal va respondre amb un augment del 20% de la 

quota que, fins al mes de desembre de 2011, aportaven les famílies, que va passar dels 150 € als 180 € 

mensuals. 

Fa pocs dies, en la reunió convocada per la regidoria d’Ensenyament per informar els actuals i futurs 

usuaris del servei, la regidora va donar a entendre que el govern de CiU i ERC acordaria una nova 

modificació de les quotes per al curs 2012 – 2013. 

Finalment, el passat 7 de maig, ha estat convocada una Comissió Informativa d’Administració i 

Finances, amb caràcter d’urgència, en la qual es proposa la modificació del preu públic 6, per prestació 

del servei d’escola bressol municipal, que passaria a ser de 195 € mensuals per 11 mensualitats en lloc 

dels 180 € mensuals per 10 mensualitats que és la quota aprovada pel govern de CiU i ERC el passat 

mes de desembre de 2012. 

És per tot això que el grup Municipal d'ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que el Ple de 

l’Ajuntament adopti els següents 

 

ACORDS: 

 

Primer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i 

correctes, d'acord amb la Llei d'Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol 

municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres 

ciutats i pobles, en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania. 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada per 

la conselleria d'Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir I'esmentat import per als cursos 

següents 

Tercer. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible 

la provisió pública de serveis educatius d'infància mentre s'estableixi un marc estable de col·laboració i 

coresponsabilitat entre les administracions educatives.  
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Quart. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar les mesures necessàries que permetin la 

sostenibilitat i la optimització del model d'Escoles Bressol.  

Cinquè. Reclamar al Govern de I'Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels 

serveis de la primera infància. 

Sisè. Realitzar un estudi exhaustiu dels costos reals del servei d’escola bressol municipal, en el qual es 

desagreguin tant els ingressos com les despeses corresponents als diferents serveis que es presten a 

les escoles bressol del municipi (escola bressol, acollida o permanència i menjador), que serveixi de 

base per a la elaboració d’una nova proposta de preu públic, que seria d’aplicació per al curs 2012 –  

2013. 

Setè. Presentar aquesta nova proposta de preu públic 6, per a la prestació del servei d’Escola Bressol 

Municipal, per tal que pugui ser aprovada abans de la fi del present curs escolar i, per tant, posposar 

qualsevol modificació de la quota actual fins a la presentació i aprovació d’aquesta nova proposta. 

Vuitè. 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 les escoles bressols municipals, a les corresponents associacions de pares i mares i a les 

entitats, associacions 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, 9 de maig de 2012 


