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La Generalitat tornarà a finançar les
escoles bressol municipals
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que en els pressupostos de
2018 s'inclourà una partida per a que el Govern torni a cofinançar les escoles de
bressol públiques, aportant un terç del preu de la plaça per alumne.
El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha anunciat que «aquest Govern se sent
corresponsable totalment amb la planificació i finançament de l'etapa 0-3, i ho farà empenyent en el
que calgui i sempre al costat dels ajuntaments». Així ho ha manifestat durant la compareixença
aquest matí en resposta oral a una pregunta del grup parlamentari socialista sobre les actuacions
amb relació al finançament de les escoles bressol municipals, durant la primera sessió de control al
Govern al Ple del Parlament.
En el mateix sentit, Bargalló ha explicat que «el capteniment del Govern és a partir dels propers
pressupostos tornar a participar de forma directa en la corresponsabilitat en el finançament de 0-3,
al costat dels municipis».
Per aquest motiu, el titular d'Ensenyament ha assegurat que el Departament es compromet a
complir les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les aportacions a les
escoles bressol públiques. «El compromís del Govern», ha afegit, «no és només de cara al futur
per retornar a participar de forma activa en la corresponsabilitat. És també participar al costat dels
grups parlamentaris en la planificació del 0-3. Per això, recuperarem la moció aprovada i el
compromís que adquirim amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya per treballar conjuntament en veure la manera de dur a la pràctica les sentències».
El diàleg amb les entitats municipalistes i amb els diferents grups parlamentaris serà un dels
objectius del conseller Bargalló: «En parlarem, arribarem a consensos amb l'Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, ho explicarem als grups parlamentaris, els
escoltarem».
Josep Bargalló ha avançat que Ensenyament estudiarà les sentències i ha reiterat la voluntat de
diàleg: «Volem parlar amb tots el municipis -hagin presentat contenciós o no-, tots els que han
sostingut el 0-3, per compensar-los del passat i que sigui alhora una compensació de futur».
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