PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
AL PLE DEL 6 DE MAIG DEL 2016 PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT A
GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DE REUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Ensenyament, estableix
que el Govern de la Generalitat, amb la finalitat d’assolir els objectius de l’esmentat text
legal, 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 ensenyament, ha de situar progressivament la despesa educativa prop de,
com a mínim, el 6% del producte interior brut, durant els vuit anys següents a la seva
aprovació.
El passat 3 de març del 2016, en sessió número 10 del Parlament de Catalunya, es va
aprovar una moció en la qual, al seu punt primer, s’insta el Govern de la Generalitat, en
compliment d’allò establert en 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.
Aquesta moció contemplava igualment un punt tercer en el qual s’instava el Govern de la
Generalitat a garantir un finançament a les escoles bressol de Cataluña que cobreixi com
a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, amb el compromís
d’augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros.
Això no és més que una resposta davant del canvi de criteri efectuat en els darrers anys
per part de la Generalitat respecte als tres Acords Marc firmats en el seu dia entre la
Conselleria d’Ensenyament i les Entitats Municipalistes per formalitzar la contribució
econòmica amb tots els municipis per igual, en funció d’uns mòduls per plaça i any. Així,
en l’acord marc del 2002 es va establir un mòdul de funcionament de 1.400 euros per
plaça i any; en el del 2005, un mòdul de 1.800 euros de funcionament per plaça i any i un
de 5.000 euros per cada nova plaça creada. Per últim, l’acord del 2010 va confirmar el
mòdul de 1.800 euros de funcionament per plaça i any. L’Acord Marc del 2010 va estar
vigent fins al 31 de desembre del 2011. A partir del 2012, s’ha reduït en més d’un 50%

l’aportació de la Conselleria, i s’ha establert en 875 euros per plaça i any, diferint-se el seu
pagament i efectuant-se el mateix a través de les Diputacions.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Instar el Govern de la Generalitat, de conformitat amb la moció aprovada pel Ple
del Parlament de Catalunya el passat 3 de març del 2016, per tal que garanteixi, tal i com
estableix la Llei d’Ensenyament, un finançament de les escoles bressol que cobreixi com
a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i es comprometi a augmentarlo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any acordats amb els ajuntaments.
Segon. Instar el Govern municipal a que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya
el pagament a aquest Ajuntament del deute pendent derivat de l’incompliment del seu
compromís i obligació de finançament de les escoles bressol.
Tercer. Demanar al Govern de l’Estat que restableixi els imports pressupostats del Pla
Educa3, com a mínim, als nivells del 2011, i fer les gestions i negociacions pertinents per
fer possible aquest restabliment.
Quart. Donar trasllat al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal de Reus, a
les escoles bressol ubicades a la nostra ciutat i a les seves AMPAS.

Reus, 2 de maig del 2016
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