Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 25 de gener de 2018,
aprovà, per unanimitat, 19 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, CUP-PA, ICVEUiA-E, PSC-CP i PP), la moció següent:
“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA reclamant a la Generalitat de
Catalunya les subvencions per a la creació i consolidació de places a les escoles Sol
Solet i la Barqueta
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars
d’infants de qualitat, que en el seu article 1 estableix que les llars d’infants de la Generalitat i
les de les administracions locals constitueixen la xarxa de llars d’infants de titularitat pública
de Catalunya i que el Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha
d’impulsar el desenvolupament de la xarxa esmentada amb la finalitat d’assegurar una oferta
suficient per a la població menor de tres anys que sol·liciti un plaça a qualsevol lloc del territori
de Catalunya.
A més a més, en data 14 de febrer de 2005 es va signar l’acord de col·laboració entre el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes Federació
de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al
finançament de la creació de places públiques de llars d’infants i per al seu sosteniment, amb
l’objectiu d’impulsar la creació de 30.000 places noves.
Per donar compliment a aquests objectius, la Generalitat de Catalunya va obrir es va obrir
successives convocatòries públiques per a la concessió de subvencions per a la creació i la
consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal.
L’Ajuntament del Masnou, amb motiu de la construcció de les escoles bressol Sol Solet i La
Barqueta, inaugurades el 29 de gener de 2005 i el 31 de gener de 2010 respectivament, va
participar d’aquestes convocatòries i, com molts altres ajuntaments de Catalunya, en aplicació
dels convenis signats amb la Generalitat de Catalunya, va obtenir subvencions destinades a
minorar les quotes del servei d’ensenyament per un import de 1.800 € per alumne equivalent.
A partir de l’any 2011, l’arribada d’Artur Mas a la Presidència de la Generalitat i d’Irene Rigau
a la Conselleria d’Ensenyament, es van emprendre unes dures retallades que, entre d’altres,
van afectar el finançament de les escoles bressol.
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En aplicació d’aquestes retallades, la Generalitat de Catalunya, de manera unilateral i
incomplint els convenis signats, va anar reduint de manera retroactiva les seves aportacions
als municipis, primer fins a 1.600 € per plaça, després fins a 1.300 i, finalment, fins a 875,
moment en què va decidir que fossin les Diputacions Provincials les qui se’n fessin càrrec del
pagament d’aquestes subvencions.
Disconformes amb aquestes retallades, diversos municipis de Catalunya van portal als
tribunals a la Generalitat de Catalunya i, ara, uns quants anys després, s’estan produint un
seguit de sentències per les quals el TSJC condemna la Generalitat a pagar centenars de
milers d’euros a alguns d’aquests ajuntaments, entre els que es troben els de Cornellà,
L’Hospitalet de Llobregat i Esplugues.
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Amb motiu d’aquestes sentències, un seguit d’Ajuntaments de Catalunya, entre els quals es
troba l’Ajuntament de Barcelona, han anunciat la seva intenció de presentar sengles recursos
contenciosos administratius per tal de reclamar a la Generalitat de Catalunya els diners de les
subvencions corresponents a la seva part de finançament de les escoles bressol municipals.
El Grup Municipal d’ICV-EUIA de l’Ajuntament del Masnou creu que El Masnou, com ja han
fet o es plantegen fer altres ajuntaments catalans, també ha de reclamar els imports que va
deixar d’ingressar amb motiu de l’aplicació de les retallades abans esmentades. Unes
retallades que van comportar un augment en l’aportació municipal a les despeses del servei i,
també, un augment important en els preus públics que pagaven les famílies usuàries del
servei.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern municipal a que encarregui la realització urgent d’un informe tècnic
exhaustiu en el qual es detallin els imports anuals que, amb motiu de les retallades unilaterals
acordades per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011, El Masnou ha deixat d’ingressar
per al finançament de la creació i manteniment de les places públiques de les llars d’infants
Sol Solet i La Barqueta.
Segon.- Instar el govern municipal a que, una vegada realitzat l’informe esmentat a l’acord
primer, encarregui als serveis jurídics municipals la realització urgent d’un informe per tal de
valorar si els interessos de l’Ajuntament han estat perjudicats i en el qual s’estudiï la viabilitat
de presentar, tal i com han fet altres municipis de Catalunya, els recursos contenciosos
administratius escaients per tal reclamar a la Generalitat de Catalunya reclamar els imports
que va deixar d’ingressar amb motiu de l’incompliment dels convenis signats i les subvencions
inicialment obtingudes.
Tercer.- Instar el govern municipal a que, una vegada disposi d’ambdós informes, convoqui
una Junta de Portaveus per tal de valorar la possibilitat de presentar recurs/recursos
administratius contra la Generalitat reclamant els imports no ingressats als que es refereixen
els dos acords anteriors.
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera que se
certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
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[Firma02-01]
Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
05/02/2018

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
05/02/2018
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