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Us comunico que el PIe de l'Ajuntament, en la sessió Ordinaria que es va fer el dia 29 de setembre de
2011, adopta l'acord següent:

Ates que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb
els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta del Departament d'Educació -Entitats
Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis i Associació
Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.

Ates que en el marc d'aquests convenis, el Departament d'Ensenyament es va comprometre a unes
aportacions economiques de 1.800 euros per playa d'Escola Bressol municipal i 600 euros per playa
d'Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 2010-2011.

Ates que el Departament d'Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les aportacions
fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars d'infants per al passat curs
2010-2011.

Ates que l'anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l'aportació del
Departament d'Educació sobre els pressupostos municipals, d'aquests serveis de l'any 2010, que ja
estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident incompliment deIs
acords adquirits i un greuge ver els municipis que presten els serveis municipals d'educació infantil
(0-3), i d'ensenyament artístics, com és el cas de Cerdanyola del Valles.

Ates que aquesta decisió, a més d'una irresponsabilitat i del trencament unilateral deIs acords, suposa
un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els correspon,
assumint la despesa deserveis no obligatoris que la Generalitat no assumeix.

Ates que aquestes decisions agreugen al deficit deIs ajuntaments i qüestiona la viabilitat d'aquests
equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació e la despesa corrent
ordinaria i un transvasament directe de l'endeutament de la Generalitat als ajuntaments.

Ates que l'incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden repercutir en
el preu públic que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel manteniment
d'aquest serveis municipals.

Ates que no compartim l'anunci de retallada pressupostaria del Govern de la Generalitat sobre la
subvenció d'aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les formes d'aquest
anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis afectats en pIe període
estival, provocant un major desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.

Ates que en els darrers anys l'esfory ha estat importantíssim amb la creació de 46.000 places d'escola
bressol pública a Catalunya i és essencial el manteniment del finanyament de la Generalitat per
garantir el sosteniment del servei i la garantia d'accés del conjunts de la població.

Ates que aquest anunci de retallades amenaya el futur de les tres escoles bressol municipals i l'escola
de música municipal Aulos.



Ates que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat política i
com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor
educatiu de l'etapa 0-3 i deIs ensenyaments artístics, i la importancia que tothom hi pugui accedir.

El PIe ACORDA

Primer.- REBUTJAR les retallades anunciades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per les escoles de música i dansa i per a les llars d'infants per al passat curs 2010-2011.

Segon.- DENUNCIAR l'incompliment del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya deIs convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta Departament
d'Educació- Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de
Municipis) i les addendes especifiques signades amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Valles fins als
curs 2010-2011.

Tercer.- SOL·LICITAR un finanyament adequat a les escoles bressol i als centres d'ensenyament
artístic garantint el compliment deIs convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment
i el bon desenvolupament deIs serveis i els equipaments municipals.

Quart.- NOTIFICAR l'acord del PIe Municipal, al Departament d'Ensenyament, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, , a l'Associació
Catalana de Municipis, a l'Associació Catalana d'Escoles de Música, a totes les associacions de mares
i pares de les escoles de Cerdanyola, als centre d'educació infantil i primaria del municipi, a les
Escoles Bressol municipals i a l'Escola de Música municipal Aulos.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podra interposar, amb
caracter potestatiu, recurs de reposició davant l'organ que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podra interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interpbsició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendra desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endema podra ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.

No obstant aixo, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
Cerdanyol del Vall', d'octubre de 2011.
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