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L’Ajuntament reclamarà a la Generalitat el deute
pendent pel finançament de les escoles bressol
municipals
Les sentències favorables a d’altres municipis en aquesta reclamació, fan
albirar poder rebre finalment aquestes aportacions pendents
Arrel de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que dona la raó a diferents
municipis catalans que havien presentat un recurs contenciós administratiu contra la
Generalitat pel deute de les escoles bressol municipals, l’Ajuntament de Terrassa, a
través del seu alcalde i regidor d’Educació, ha anunciat que aquestes ajudes es
reclamaran per la via administrativa.
L’ensenyament 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat, i és una
obligació que s’ha d’articular amb convenis amb els ens locals. L’Ajuntament de
Terrassa ha manifestat històricament el seu compromís amb l’educació i l’atenció als
infants de la ciutat mitjançant una oferta pública d’escoles bressol. Aquest
compromís, però, ha estat condicionat per no haver estat subscrit cap conveni entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament durant els cursos
acadèmics 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18. Durant aquests
cursos, ha estat l’Ajuntament de Terrassa qui ha assumit el finançament, completat
amb les aportacions de la Diputació de Barcelona i els preus públics que abonen les
famílies, per al sosteniment de les places d’escoles bressol i el finançament i
manteniment dels centres.
Per a l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, “Des dels Ajuntaments estem fent
grans esforços per oferir espais perquè els nens i nenes puguin desenvolupar
les seves capacitats, ja a l’etapa de 0 a 3 anys. Aquest és un servei
imprescindible per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats a les famílies
amb fills petits, oferint a la vegada més opcions per facilitar la conciliació
familiar”. “Les darreres sentències judicials en favor dels ajuntaments, fan
pensar en una resposta positiva per arribar a percebre els 5 milions d'euros,
aproximadament, que se’ns deuen, i així ho esperem”, apunta l’alcalde.
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Ja el 2016, la Junta de Portaveus municipal va aprovar una declaració per instar al
Govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de les escoles bressol de
Terrassa. L’acord reclamava a la Generalitat garantir el finançament de les escoles
bressol municipals, cobrint com a mínim amb 1.600€ per plaça i any. A més, es
demanava complir amb el compromís d’augmentar-ho progressivament fins als
1.800€. L’Ajuntament considerava incomplert aquest compromís.
Ara, amb les sentències favorables a ajuntaments de municipis com Cornellà de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat o Esplugues de Llobregat, on es subratlla la
responsabilitat financera de la Generalitat en l'etapa educativa de 0 a 3 anys i que
obligarà a la Generalitat a abonar la quantitat de 1.300 euros per alumne i curs a
aquests ajuntaments, des de Terrassa, s’ha preparat un requeriment a la Generalitat
de Catalunya per tal que aboni les diferències no percebudes aquests darrers anys.
Les escoles bressol municipals són un servei municipal que es va crear d'acord amb
un pla autonòmic de l’any 2005 per potenciar la primera etapa de l'educació infantil
de 0 a 3 anys. La Generalitat havia trencat el seu compromís, primer reduint
significativament les aportacions i després deixant de formalitzar alguns convenis, i
traslladant tota la responsabilitat als Ajuntaments pel manteniment de la oferta
educativa. L’Ajuntament, per fer assequible el servei i promoure la igualtat
d’oportunitats, té quotes adaptades als ingressos de les famílies.
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