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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C'S LA GARRIGA INSTANT AL 
GOVERN DE LA GENERALITAT A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM I 
EL DEUTE PENDENT DE L' ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES CALIUES 

Atès que la disposició final segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació, estableix que el Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir 
els objectius de l'esmentada Llei, ha d'incrementar progressivament els 
recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència 
els països europeus que es distingeixen per la seva excel·lència en educació, 
havia de situar progressivament la despesa educativa a prop de, com a mínim, 
el 6% del producte interior brut, durant els vuit anys següents a la seva 
aprovació. 

Atès que la disposició final quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei 
entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. La publicació de la Llei 12/2009, es va materialitzar al DOGC núm. 
5422, de 16 de Juliol del 2009. 

Atès que el proppassat 3 de març de 2016, en sessió número 10 del Parlament 
de Catalunya, es va aprovar una moció en la què, en el seu punt primer, s'insta 
el Govern de la Generalitat, en compliment del que disposa la disposició final 
segona de la Llei 12/2009, a incrementar progressivament els recursos 
destinats al sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com a mínim en 
el 6% del producte interior brut els pròxims cinc anys. 

Atès que el punt segon de la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en 
relació amb les escoles bressol, el Parlament de Catalunya: 

a) Constata que cal recuperar la corresponsabilitat del Govern de la 
Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol 
municipals. 

b) Insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei 
d'Educació, un finançament de les escoles bressol que cobreixi com a 
mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i comprometre a 
augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats 
amb els ajuntaments. 

Vistos els problemes de finançament en què es troben l' escola bressol 
municipal del nostre Municipi per l'incompliment reiterat de la Generalitat de 
Catalunya dels seus compromisos així com per l'incompliment del pagament 
del deute existent per aquest concepte. 



Atesa l'obligació derivada de la disposició final primera, punt 1, de la Llei 
d'Educació, que estableix: 

1. El Govern ha de garantir els recursos suficients per a afrontar la 

prestació dels serveis la titularitat delegui en els ens locals. Qualsevol 

nova atribució de competències nova, formalitzada per conveni entre el 

Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de 

l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-la 

correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir en compte el 

finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de 

fixar d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha 

de ser una condició necessària perquè entri en vigor la delegació de la 

competència. 

Per tot l'anterior, el Grup Municipal de Ciutadans la Garriga, proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció 
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el 3 de març de 2016, perquè 
garanteixi, tal com estableix la Llei d'Educació, un finançament de les escoles 
bressol que cobreixi com mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, 
i es comprometi a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i 
any acordats amb els ajuntaments. 

SEGON: Instar el Govern Municipal a que exigeixi al Govern de la Generalitat 
de Catalunya l'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent producte 
de l'incompliment del seu compromís i obligació de finançament de l'Escola 
Bressol Municipal Les Caliues i que data des d'el curs 2012/13 en endavant per 
un valor aproximat superior als 300.000 € 

TERCER: Donar trasllat al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de la 
Garriga, a l' Escola Bressol Les Caliues i a la seva AMPA. 

Ángel Guillén Deu 

Portaveu Grup Municipal C's la Garriga
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