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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412022000020 Garantir l’accés a la gratuïtat progressiva 
de l'educació de primer cicle per a totes les famílies. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts 
x Sant Vicenç, per a garantir l’accés a la gratuïtat progressiva de l'educació de 
primer cicle per a totes les famílies.

El curs 2022-23 s’inicia amb la gratuïtat de l’escolarització de l’etapa d’Infantil 2 
(I2) per a les famílies. Aquesta mesura ha estat possible gràcies a l’acord signat 
pel Departament d'Educació i les entitats municipalistes, un acord històric amb el 
món local per fer possible aquesta mesura amb el finançament adequat. Per això 
el  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  preveu  una  inversió  de  90  milions 
d'euros per al curs escolar 2022-2023.

L’etapa 0-3 és una etapa clau per al desenvolupament dels infants i per combatre 
les  desigualtats  d’accés  i  millorar  la  igualtat  d'oportunitats.  Alhora  per  a  les 
famílies, la reducció de despeses d’escolarització a l'I2 facilita la conciliació laboral 
i familiar.

La  gratuïtat  de  l'escolarització  per  a  les  famílies  d'alumnes  d'ensenyaments 
infantils  de  primer  cicle  és  una  mesura  que  suposa  un  canvi  del  model  de 
finançament dels centres que ofereixen aquests ensenyaments. El finançament de 
la plaça per infant variarà en funció de la tipologia d'escola bressol. En el cas de 
les escoles bressol  municipals,  el  Departament d'Educació assumirà els  1.600 
euros d'escolarització per infant que fins ara pagaven les famílies. L'Administració 
local  manté  la  corresponsabilitat  en  el  finançament  i,  per  tant,  la  gratuïtat  en 
aquests centres és total. En el cas de les escoles bressol privades les famílies 
assumeixen part del cost d'escolarització i el Departament subvenciona 800 euros 
per infant i curs. Tot i així, les famílies en situació de vulnerabilitat que optin per  
una escolarització en plaça privada, rebran 800 euros addicionals equiparant els 
1600 euros d’escolarització de les escoles bressol municipals.

La gratuïtat progressiva de tota l’etapa hauria d’ajudar a la màxima ocupació de 
les places d'infantil existents i a l'equilibri entre l'oferta i la demanda de places. A 
Sant Vicenç del Horts històricament l’oferta està molt per sota de les necessitats 
de la població i molt per sota de les recomanacions de la planificació educativa, 
l’aposta per la igualtat d’oportunitats i l’equitat.

Aquest desequilibri s’ha vist agreujat amb l’inicia de la gratuïtat de l’escolarització 
de l’etapa d’Infantil  2 (I2)  que estimula i  facilita  l'escolarització  primerenca i  la 
conciliació familiar. Al nostre municipi s’han quedat sense plaça al voltant d’una 



Expedient: M2412022000020 X2022008556
ACCIÓ DE GOVERN

trentena de famílies que no han pogut accedir a una plaça pública que havien 
sol·licitat.

Per  donar  resposta  a  les  necessitats  de  les  famílies  vicentines  i  impulsar 
l’escolarització  0-3  a  Sant  Vicenç  dels  Horts  cal  estudiar  fórmules  per  poder 
ampliar l'actual oferta i futura. Concretament pel proper curs cal donar resposta a 
les famílies que s’han quedat sense plaça pública a I2 buscant espais nous o 
reorganitzant els actuals i valorar la possibilitat de reorganitzar el nou edifici de 
l’EBM Petit Mamut per poder ampliar el número de places d'I2.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.  Donar  resposta  a les  famílies  de  Sant  Vicenç dels  Horts  que s'han 
quedat  sense plaça pública  a I2  estudiant  fórmules  per  poder  ampliar  l'actual 
oferta,  si  més no,  en  el  proper  curs,  buscant  espais  nous o reorganitzant  els 
actuals.

SEGON.  Garantir la sostenibilitat de la gratuïtat progressiva de l’etapa I2 a les 
escoles bressol municipals i privades de Sant Vicenç dels Horts.

TERCER.  Complir  amb  els  acords  de  coresponsabilitat  entre  administracions 
signats  entre  el  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les 
entitats municipalistes.

QUART. Destinar la totalitat dels diners transferits per part de la Generalitat de 
Catalunya a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la finançar la gratuïtat de 
l’etapa  I2  en  d’acord  als  criteris  establerts  per  escoles  bressol  municipals  i 
privades.

CINQUÈ.  Donar trasllat  a les AMFAs de Sant  Vicenç dels Horts,  les entitats  i 
associacions veïnals de Sant Vicenç, a la Taula d’igualtat de Sant Vicenç dels 
Horts,  al  Consell  d’Educació  del  Consell  Comarcal,  al  Consell  de  la  dona del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i al Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

SISÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.

Sant Vicenç dels Horts, 16 de setembre de 2022
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