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 “MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES D’ERC-MES, PER RESTITUIR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
DESTINADA A LA PRIMERA INFANCIA.  
 
ATESOS 
 

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, regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d'aquest servei públic. 
 

Atès que en els darrers anys, el Govern de l'Estat ha reduït el 100% del 
pressupost destinat a la primera infància (0-6 anys) i que això ha suposat que la 
Generalitat no rebi cap aportació per a cobrir les necessitats d'escolarització de les 
etapes de 0 a 3 i de 3 a 6 anys. 
 

Atès que a Catalunya, aquesta reducció del pressupost ha posat en risc la 
universalitat i gratuïtat del segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) i la sostenibilitat 
econòmica de les escoles bressol municipals (0-3 anys). 
 

Atès que actualment les escoles bressol compleixen el decret de mínims, 
DECRET 282/2006, de 4 de juliol, on s'estableixen els principis, els objectius, les 
competències educatives, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels 
professionals, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l'acció educativa, 
el nombre màxim d'infants per unitat, el procediment d'autorització administrativa 
d'aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de 
delegar determinades competències als ajuntaments. 
 

Atès que a Sant Cugat no només acomplim sinó que en molts casos millorem 
les condicions del que estableix la normativa; que la ràtio docent/infant és superior; 
que disposem del doble de places reservades per a necessitats educatives especials 
amb personal de suport, com a garant de l'escola inclusiva; que disposem d'una 
psicòloga especialment destinada a l'acompanyament d'alumnes i famílies de les 
escoles bressol; que tenim tècniques d'educació infantil de suport durant 5 h diàries a 
l'aula; que les escoles bressol municipals tenen projectes educatius de reconeguda 
vàlua, gràcies a la professionalitat i implicació de les educadores i educadors. 
 

Atès que s'està treballant en una nova definició dels criteris que regulin les 
aportacions als ajuntaments per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Per aquests motius en relació a l'educació de 0 a 3 anys proposem al Ple 
municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat l'adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

Primer.- Instar al Govern de l'Estat a restituir el 100% de la partida destinada a 
garantir l'educació dels infants dels 0 als 6 anys, com a element clau del sistema 
educatiu. 
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Segon.- Constatar que és necessari recuperar la corresponsabilitat del Govern 
de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol 
municipals. 
 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que quan l’Estat hagi restituït el 
100% de la partida referenciada al primer acord restitueixi les aportacions per al 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que defineixi en el si de la 
Comissió Mixta els criteris que han de regular les aportacions del Departament 
d'Ensenyament, per al sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 

Cinquè.- Comunicar l'adopció dels següents acords al Parlament de 
Catalunya, al Departament d'Ensenyament, al Congrés dels Diputats, a l'ACM i a la 
FMC.” 


