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ACORDS D’ACTUACIONS DAVANT LA INFORMACIÓ DE LA 
CONSELLERA D’ENSENYAMENT A LA COMISSIÓ MIXTA DE 

L’11  DE JUNY DE 2012 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
A demanda de la conselleria d’Ensenyament l’FMC, el gener del 2011, va 
elaborar un escrit prioritzant els serveis i programes en matèria educativa. La 
primera prioritat era i és els centres educatius municipals, i d’aquests, les 
escoles bressol encapçalen l’objectiu de la importància. En aquests moments, 
la conselleria ha anul·lat tota aportació econòmica per a la resta d’actuacions 
(Plans d’entorn, OME, etc.) i anuncia una aportació per les escoles bressol que  
fa més que difícil el manteniment del servei per part dels ajuntaments en 
condicions de qualitat, i penalitza brutalment a milers de famílies per un 
increment de les quotes en molts cassos insuportables, que provocaran 
renúncies i abandonament de centres. 
 
El 26 de setembre 2011 la consellera Rigau es va reunir amb els presidents de 
l’FMC i l’ACM per acordar un import del mòdul i crear una comissió tècnica per 
estudiar el finançament de les escoles bressol municipals. 
 
L’FMC va organitzar una Jornada el 24.11.11 adreçada als socis de l’entitat 
per facilitar noves vies de treball i propostes de flexibilització de la gestió de les 
escoles bressol. Les propostes recollides han estat treballades en el marc de la 
Comissió d’Educació de l’FMC i van ser traslladades al Departament 
d’Ensenyament amb la voluntat de col·laborar al màxim amb la nova situació 
econòmica de les administracions públiques.  
 
L'FMC i l’ACM des d’octubre del 2011, fins aquests moments, han col·laborat 
en totes les sessions de treball, reunions i Comissions Mixtes promogudes 
pel Departament d’Ensenyament per facilitar al màxim la informació sobre la 
gestió de les escoles bressol municipals.  
 
La consellera Rigau, a la Comissió Mixta de febrer de 2012, exposa el seu 
compromís davant una moció del Parlament per fer efectiu els pagaments 
del curs 2010-11 i l’import del curs 2011-12. 
 
A la Comissió Mixta del 2 d’abril de 2012, la consellera Rigau comunica 
l’import de 1.300 euros com a bestreta, per al curs 2011-12, i l’import de 
1.000 euros per al curs 2012-13. 
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SITUACIÓ 
 
 
La consellera Rigau ha anunciat a la Comissió Mixta (11.06.12) una quarta 
rebaixa del mòdul en funció d’un nou paràmetre de finançament de les escoles 
bressol municipals. Ensenyament finançarà en 875 euros/plaça/any, per al 
proper curs 2012-13. 
 
El Govern de la Generalitat redueix un 52% l’aportació a les escoles bressol 
municipals, en les fases següents: 
-dels 1.800.- a 1.600.- per al curs 2010-11, a més de la convocatòria de beques 
(5M euros) 
-dels 1.600.- a 1.300.- per al curs 2011-12, sense convocatòria de beques 
-dels 1.000.- anunciats al Parlament, al maig, s’ha passat a 875.- per al 
proper curs 2012-13, sense convocatòria de beques. 
 
Model de finançament durant el període 2005 a 2010 : aportació del 
Departament d’Ensenyament de 1.800 euros, i la resta del cost de la plaça 
entre ajuntament i famílies. 
 
Model nou: aportació de 875 euros per part de la Generalitat i la resta 
ajuntament i famílies. 
El supòsit del model de la Generalitat es basa en un cost/plaça de 3.400 euros: 
25% Generalitat, 25% ajuntament i 50% famílies. Ensenyament vol finançar 
només 5 hores escolars (sense menjador, ni acollides).  
 
El funcionament del servei no permet seccionar només el finançament d’unes 
hores. El servei d’escola bressol té un cost global i interdepenent. 
 
Les llars d’infant de la Generalitat (42 centres a tot Catalunya) tenen un 
cost/plaça de 7.100 euros i les famílies n’aporten el 15%. 
 
El cost mitjà de la plaça segons un estudi de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2010 (de 30 municipis), és de  5.485 euros/plaça/any. 
 
 
 
 
RELACIÓ D’ACTUACIONS ACORDADES: 
 

PRIMERA.- Sol·licitar una reunió urgent al President de la Generalitat de 
Catalunya amb els alcaldes per comunicar l’alarmant situació que provoca la 
modificació del sistema de finançament de les escoles bressol municipals. 
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SEGONA.- Sol·licitar una reunió urgent amb la presidenta del Parlament de 
Catalunya per exposar la crítica situació i la difícil viabilitat de la xarxa municipal 
d’escoles bressol de Catalunya provocada pel trencament del requeriment 
parlamentari per part del Govern de la Generalitat, per incompliment la Llei 
5/2004 de llars d’infants de qualitat, la Llei d’Educació de Catalunya i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, així com les darreres mocions parlamentàries.  
  
TERCERA.- Convocar una reunió urgent del Consell de Governs Locals per 
tractar la difícil situació econòmica municipal a Catalunya, agreujada per la 
involució del model de finançament de les escoles bressol municipals que fa 
insostenible l’acumulació del deute local davant el nou escenari que regula la 
“Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera”. 
 
QUARTA.- Reclamar la responsabilitat de la conselleria d’Ensenyament per al 
restabliment urgent de la dotació de 5 milions d’euros destinada a beques per a 
les famílies desafavorides, tal com insta la Llei 5/2004 del Parlament per a les 
escoles bressol públiques i consolidar aquesta partida de suport a les famílies, 
imprescindible en l’actual realitat social del país. 
 
CINQUÈNA.- Encarregar un estudi jurídic per analitzar les possibilitats 
d'actuació davant  l’incompliment de la relació entre la Generalitat i les Entitats 
Municipalistes establerta en l’acord-marc i dels convenis particulars amb cada 
ajuntament derivats del mateix, a instància de la Llei 5/2004 del Parlament de 
Catalunya. 
 
SISENA.- L’FMC elaborarà un escrit explicatiu, adreçat a totes les famílies de 
Catalunya, sobre les repercussions que provoquen la darrera informació de la 
conselleria d’Ensenyament en la que la Generalitat redueix un 52% la seva 
aportació a les escoles bressol municipals, i trasllada el major cost del servei a 
les famílies, en concret un 50% del mateix. L’escrit serà distribuït a través de 
tots els municipis adherits a la Federació.  
 
 
 
 
 
Barcelona, 14 de juny de 2012 


