
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS - PARTIDO 
DE LA CIUDADANÍA SOBRE LA RESPONSABILITAT I EL 
MANTENIMENT DE L'EDUCACIÓ INFANTIL DE 0 A 3 ANYS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que l’any 2004 la Generalitat va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants 

de qualitat que incrementava el finançament i la creació i manteniment de les escoles 

bressol, i per això vam estar al capdavant de l’escolarització de zero a tres anys. 

Atès que la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena res-

ponsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol mu-

nicipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la ges-

tió d’aquest servei public. 

Atès que a l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, poste-

riorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la 

contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls 

econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 

(1.400.€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 

(1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de no-

vembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 

2011.  

Atès que en  els darrers anys, primer, amb el govern de CIU i suport del PP i ERC, i 

després amb el govern de Junts Pel Sí, el Departament d’Ensenyament va reduir un 

51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875 respecte, fins a l'actual eliminació d'aquesta 

partida en el Pressupost de la Generalitat de catalunya per a l'any 2016, assumint per 

part de les Diputacions, aquesta despesa, en l'actualitat. 

Atès que fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de nens de 

dos anys amb un 51,2 per cent el curs 2003-2004. Aquesta taxa va arribar a un 55 per 

cent el curs 2008-2009. Malauradament, ara s’han perdut tres punts, i en deu anys 

hem passat d’estar a la segona posició a Espanya a la sisena, per darrere del País 

Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i Andalusia. 

Atès que tot el pes recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple, les quotes 

d’escolarització a les escoles bressol de la província de Barcelona han passat de 134 

a 161 euros i la quota de menjador de 91 a 121. Això en un moment de crisi on les 

famílies necessiten els ajuts més que mai. La inversió de la Generalitat es va reduir a 

la meitat, passant de 147 milions a 71,5, i d’aquests 71,5, hem passat als zero euros 

actuals.  

Atès que els educadors i les educadores, tenen feines que senten poc valorades i poc 

remunerades, educadors que estan sols en una aula amb 20 nens petits i alguns pa-
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teixen trastorns de conducte. Les escoles bressol necessiten parelles educatives, i 

això no s’està donant per manca de finançament. I calen més educadores, més auxili-

ars i més vetlladores, perquè, més enllà de les places reservades per als petits amb 

necessitats educatives especials, fent possible una educació inclusiva i que sovint al 

llarg del curs es detecten nous casos i no se’ls pot donar una atenció de qualitat per 

manca de vetlladores. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, no té intenció de recuperar aquest 

compromís amb l'educació de 0 a 3 anys, recuperant les partides corresponents i el 

finançament, en el pressupost per a l'any 2017. 

Per aquests motius en relació a l’educació de 0 a 3 anys proposem en Ple Municipal 

de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1. Instar la Govern de la Generalitat a destinar una dotació pressupostària adient 

per a l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells d’inversió 

de 2011. 

2. Que des de l’Ajuntament de Girona  s’impulsi l’augment del nombre de places 

en educació infantil de 0 a 3 anys i es garanteixi la seva gratuïtat en funció del 

nivell de renda per càpita familiar, facilitant així la conciliació de la vida laboral i 

familiar. 

A tal efecte, l’Ajuntament elaborarà, en el termini de sis mesos des de 

l’aprovació de la present Moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial 

de places de 0 a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la de-

manda no atesa actualment.               

3. Que des de l’Ajuntament de Girona s’estableixi un pla per augmentar substan-

cialment la proporció de nens amb famílies menys afavorides socioeconòmi-

cament que tenen accés a una educació abans dels 3 anys. 

4. Que des de l’Ajuntament de Girona es prenguin totes les mesures necessàries 

per a garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys i augmen-

tar el nombre d’auxiliars i vetlladores a les escoles bressol. 

5. Que des de l’Ajuntament de Girona es prenguin totes les mesures necessàries 

per a garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i 

anglès, així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les necessi-

tats de cada zona. 

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del 

deute pendent amb l'Ajuntament de Girona, en referència a les escoles bressol. 

7. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l’abast de l’Ajuntament.  
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8. Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 

Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats munici-

palistes, les associacions educatives i les AMPA del municipi. . 

 

 


