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Exp.: 2063/2022
MANUEL RAMAL MATA, Secretari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en
exercici de les funcions de fe pública que m’atribueix l’article 3.2 f) del Reial
decret 128/2018 de 16 de març.
CERTIFICO:
Que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Parets del Vallès en data 12 de
maig de 2022 per majoria, va aprovar la Moció que es transcriu a continuació,
amb la votació següent: vots a favor: 11 (7 PSC-CP), (3 SUMEM ESQUERRES A
PARETS), (1 CIUTADANS); i 6 abstencions: (5 ARA PARETS-ERC), (1 PARETS X
LA REPÚBLICA-JXCAT) :
«Expedient 2063/2022. Moció sobre un acord de corresponsabilitat i
cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a
Catalunya, presentada pel grup municipal PSC

La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants
de les polítiques educatives per promoure el dret a l’educació i la igualtat
d’oportunitats. Tota l’evidència acadèmica i d’organismes internacionals (Unió
Europea, OCDE i UNESCO) avalen els avantatges i el valor social d’invertir en
l’atenció socioeducativa de la petita infància 0-6 anys. Diversos estudis demostren que
la inversió en la primera infància obté el retorn més alt, respecte a altres edats, en
benefici a l’Estat i als ciutadans (Heckman, 2011). També, a nivell espanyol la
rendibilitat social de l’educació primerenca va ser de més de 4 vegades el seu cost
(Van Huizen, Dumhs i Plantega, 2016). Així mateix, l’Agenda 2030 incorpora l’educació
infantil com a objectiu específic i defensa la seva universalitat i accessibilitat.
Arran d’una Iniciativa Legislativa Popular, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat. En compliment d’aquesta Llei, el 14 de
febrer del 2005, es va signar el Primer Acord-marc entre la Generalitat de Catalunya,
l’FMC i l’ACM, referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per
al sosteniment d'aquestes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, on
s’establia una aportació de la Generalitat de 5.000 € per plaça creada i de 1.800 € any
per al sosteniment de la plaça. Aquest Acord-marc es va concretar mitjançant convenis
específics entre cada Corporació local i el Departament d’Educació. També,
complementàriament, es va impulsar una important línia d’ajuts destinats a la població
desafavorida, fins a un màxim de 1.350 € anuals. Finalitzat el termini del Primer Acordmarc, el 19 de novembre del 2010, es va signar el Segon Acord-marc, entre la
Generalitat i les Entitats Municipalistes, per garantir el finançament de les places dels
ajuntaments amb el mateix import de 1.800 € any per plaça.
Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de
Catalunya han desatès l’educació 0-3 anys, malgrat tractar-se d’una competència
exclusiva. L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un 50% les aportacions de la
Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels
1.800 € pel funcionament de cada plaça acordats en el seu moment amb els
ajuntaments (sistema de terços), fins a l’aportació de menys de 900 € per plaça i curs

Codi Validació: 3WKJ3DWDFJTRTXNELS57HASY4 | Verificació: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Francisco Juzgado Mollá (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/05/2022
HASH: d1a01e8e01084c73c16b4f086c4b8046

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

anunciats en el seu dia pel Departament d’Educació. L’any 2015, es van eliminar
també els ajuts per l’escolarització dels infants en situacions econòmiques
desafavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar a 0 €.
Entre els cursos 2012-13 i 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans
impulsors de l’escola bressol pública, d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir
la major part del cost financer - conjuntament amb les Diputacions - que per
competència correspon a la Generalitat, a qui li pertoca, a més, establir la planificació
de l’oferta de places i el seu finançament d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC).
No es va recuperar l’aportació de la Generalitat fins al curs 2019-2020, amb una
aportació de 1.300 € i que avui dia, encara, no arriba a la corresponsabilitat acordada
amb els ajuntaments en el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments a curs
passat, incomplint la normativa.

El passat 1 d’abril de 2022, la Generalitat amb l’FMC i l’ACM van signar el Tercer
Acord-marc per a la implementació del finançament del cost d'escolarització per a les
famílies d’infants a i2 a les llars d’infants i escoles bressol de titularitat municipal i per
avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle
d’educació infantil (i0 i i1). En l’acord s’estableix un finançament de 1.600 € any per
plaça per fer front a la part d’aportació de les famílies d’I2 i el mateix import de 1.600 €
de mòdul de finançament de la Generalitat. Malgrat que l’acord és una fita positiva per
reduir substancialment l’aportació de les famílies, l’actual acord infrafinança el
sosteniment del servei i amaga un canvi de model de gestió, organització i
finançament de les escoles bressol municipals. I obre la porta a un possible tracte
diferenciat dels ens locals, especialment contraproduent per als ajuntaments que han
executat polítiques de tarifació social i/o ajuts, la qual cosa pot arribar a revertir
negativament per als ajuntaments i la ciutadania.
El 2005, la base del càlcul del cost de funcionament de la plaça 0-3 anys va ser 5.400
€ per any, en aquests moments la base del càlcul de la plaça ha estat 3.734,51 €
perquè s’hi han restat els serveis complementaris i les despeses de manteniment, fent
una analogia competencial als centres de primària, contràriament al que estableix
l’article 159.4, l’article 198 Finançament del primer cicle d’educació infantil i la
Disposició Final Primera de la LEC. Segons el tercer l’Acord-marc el Departament
només finançarà les hores d’escolarització i s’ha obviat el cost pressupostari que
suposa la tarifació social i les línies d’ajuts i beques atès que no s’ha calculat en cap
dels estudis realitzats pels diferents organismes.
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L’etapa educativa d’atenció a la primera infància ha d’esdevenir una de les prioritats de
les polítiques públiques del Govern de la Generalitat. Les administracions han de
garantir un servei educatiu de 0-3 anys de qualitat a tota la població, en unes
condicions d’equitat social i territorial, atenint-nos a un principi de corresponsabilitat
amb els ens municipals i la comunitat educativa. En aquest sentit, els i les socialistes
van entregar al Govern de la Generalitat el “Pla per la universalització i gratuïtat de
l’oferta educativa 0-3 anys, de 10 de desembre de 2021” en el qual es concreta una
proposta de marc estable de governança, coordinació i finançament, en base a
l’experiència de Govern d’anteriors legislatures on es van arribar a crear 40.493 places
públiques, entre el 2004-2012.

Per altra banda, l’anunci fet pel Govern respecte de la voluntat de finançar les
aportacions de les famílies d'Infantil 2 anys a les escoles bressol municipals, amb
l'actual oferta limitada de places, especialment en els territoris més densament poblats
o sense oferta suficient, pot generar majors graus de desigualtats i un tractament
diferenciat i/o exclusió dels infants depenent d'on visquin, és a dir, segons el grau
d'escolarització de 0-3 anys dels pobles i ciutats del país. Per tot això, és
imprescindible abordar la universalització mitjançant el creixement del nombre de
places públiques on estableixi el nou mapa d’escolarització 0-3 anys de Catalunya,
millorar el finançament de les places actuals i, progressivament, avançar vers el
finançament complet del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies.
A més a més, cal posar en valor que els ajuntaments ofereixen la seva disponibilitat a
acordar nous escenaris de finançament sota la condició de garantir en el present i,
també, en el futur, una regulació i vinculació jurídica i financera, absent en aquest
moment, mitjançant un marc normatiu i econòmic explícit per aquesta etapa. Cal
recordar el recent escenari de molts anys d’inacció de la Generalitat que va provocar
recursos contenciosos administratius fins a aconseguir que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dictaminés sentències a favor dels ens locals, on es
condemnava la Generalitat de Catalunya a pagar els deutes per la gestió de les
escoles bressol des de 2012.

I finalment, el passat 30 de març de 2022, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar van presentar a la Mesa del Parlament la darrera Proposta de Resolució
sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i finançament
de l’escolarització 0-3 anys a Catalunya.
D'acord amb el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus ACORDA:
PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització
de l’Educació infantil, mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on
estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya, millorant el finançament de les
places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del cost
de la plaça corresponent a les famílies.
SEGON.- Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els
nivells 0 i 1 anys, mitjançant un Acord de govern on es garanteixi els imports concrets
del finançament de les escoles bressol municipal durant els propers anys i establint
convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació, en base
al reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui
pertoca establir l’oferta de places i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi d’autonomia local atès que és un
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De manera prioritària, els ajuntaments han de poder tenir la concreció dels imports de
finançament de l’acord normatiu, no només del nivell de 2 anys, sinó també dels nivells
de 0 i 1 anys respectivament, així com les dates del pagament pendent del curs 20212022, abans de l’estiu 2022, per poder fer front a les despeses del proper curs 20222023, i el model clar d’implementació del servei dels 0 als 3 anys garantint el seu
servei mitjançant centres públics i el seu foment. En aquest sentit, pel que fa als Fons
Europeus, Catalunya rebrà del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència un
import de 111M € per a la creació de 10.884 places públiques de nova creació (20212023).

servei públic de titularitat municipal.
TERCER.- Aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol
municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 € en base al cost real del servei i
incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarifació
social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.
QUART.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents
derivats de les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol
que correspon al Govern de la Generalitat.
CINQUÈ.- Assegurar que l’actual Model del servei públic de qualitat d’educació 0-3
anys s’implementi mitjançant els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la
Generalitat i del seu foment, a excepció de les zones rurals -poblacions inferiors a
2.500 habitants- on les aules de 2 anys s’incorporen als centres d’educació infantil i
primària.
SISÈ.- Generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport
educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, com la
cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies vulnerables, evitant
l’exclusió per motius socioeconòmics.

VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a
la Federació de Municipis de Catalunya, a les quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO,
a UGT i a USTEC.»

I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, amb reserva
del que resulti del text definitiu de l’acta, segons el que permet l’article 206 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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SETÈ.- Elaborar un nou Mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places
d’escolarització de 0 a 3 anys, aprofitant l’important finançament dels Fons Europeus
de recuperació, en base a uns criteris acordats prèviament amb les entitats
municipalistes, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa
educativa en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte l’oferta
de les llars d’infants privades sense afany de lucre.

