Ajuntament de Mataró

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GM DE CiU PER INSTAR AL GOVERN
DE L’ESTAT ESPANYOL PERQUÈ RESCABALI ELS IMPORTS QUE VA DEIXAR DE
SUBVENCIONAR DES DE L’ANY 2008 A LA GENERALITAT PER A L’EDUCACIÓ DE 0 A 6
ANYS
En el període 2008-2011 el govern de l’Estat, primer en mans del PSOE i després del PP, va
reduir progressivament les subvencions a l’educació de 0 a 6 anys, que van passar de 88
milions d’euros el 2008, 83,5 el 2009, 78 el 2010, 17,5 el 2011 i 0 el 2012, any a partir del qual
les ajudes van quedar suprimides.
D’aquesta forma, el govern de l’Estat, en un context de greu crisi econòmica, va traslladar
aquest problema a la Generalitat, fet que evidenciava una vegada més la seva manca de
sensibilitat social.
Per contra, el Govern va considerar l’ensenyament com una de les seves principals prioritats, i
tot i que l’educació de 0-3 anys és una etapa no obligatòria, es van dur a terme convenis amb
les diferents Diputacions per a poder seguir canalitzant recursos als municipis. Tanmateix, la
Generalitat va centrar els seus esforços a reforçar econòmicament el segon cicle d’educació
infantil que sí que té caràcter universal al nostre país.
És important mencionar que la titularitat de la competència de l’ensenyament infantil correspon
als ens locals, tanmateix aquest fet no comporta que les administracions superiors quedin
deslliurades de tota la responsabilitat financera. A més, la legislació estableix, d’una manera
meridianament clara, que l’atribució de competències a les administracions locals ha de
comportar els recursos corresponents, sigui una competència delegada en el marc de la Llei de
Bases de Règim Local o a través d’una competència atribuïda com a pròpia a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Amb la voluntat de pal·liar aquesta situació i des del convenciment que les escoles bressol
tenen una funció clau per les famílies i infants, com a Partit Demòcrata (PDeCAT) vam
presentar dues esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat reclamant la recuperació dels
recursos pel finançament de l’ensenyament de 0-3 anys. Unes esmenes que no van prosperar
per l’oposició del Partit Popular i Ciutadans.
Atès que s’ha conegut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reclama
que la Generalitat aboni els deutes pendents amb els municipis.
Atès el recurs de cassació per part de la Generalitat de Catalunya, i a esperes de la resolució
final.
Atès que aquesta situació és causa directa de les decisions preses primer pel PSOE i després
pel PP al capdavant del govern espanyol.
Atès que aquests partits polítics també són responsables de l’aplicació de l’article 155 que ha
intervingut les institucions catalanes.
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Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió proposa a la Junta de
Portaveus els següents
ACORDS:
PRIMER.- Denunciar els incompliments de l’Estat espanyol i instar a rescabalar els més de 76
milions d’euros anuals, el que enguany suposen un total de 500 milions d’euros, que des del
2011 l’Estat ha deixat de pagar a la Generalitat de Catalunya per tal de finançar les escoles
bressol.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament, un cop existeixi sentència ferma i en el cas
que aquesta sigui favorable a les reclamacions dels Ajuntaments, a consignar les partides
pressupostàries adients per tal de garantir a les administracions locals els pagaments pendents
en concepte de subvencions a les escoles bressol.
TERCER.- Instar a reprendre el grup de treball entre el Departament d’Ensenyament i els
ajuntaments sobre un nou model de finançament de les escoles bressol que prioritzi l’atenció
als alumnes amb situacions més complexes.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la presidència
de la Diputació de Barcelona i a les escoles bressol municipals.
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