I els diners de les escoles bressol?
Escoles bressol municipals: servei públic necessari i indispensable per la
conciliació de la vida professional amb la familiar, incidint sobretot en les dones,
perquè puguin desenvolupar també la seva faceta professional.
Amb el govern tripartit d’esquerres a Catalunya, les aportacions a les escoles
bressol van augmentar fins als 1.800 euros per infant i curs. Això va permetre a
moltes famílies tenir l’opció de portar els seus fills i filles a les escoles bressol
municipals.
Però amb l’arribada del govern de Mas, tot se’n va anar a norris i van començar
les retallades. Pel curs 2010-2011 l’aportació va ser de 1.600 euros, el curs
següent de 1.300 euros i per la resta de cursos i fins ara l’aportació va caure fins
els 875 euros actuals. És més, després van decidir traspassar el pagament a les
Diputacions.
Davant les retallades i l'incompliment de les obligacions adquirides per part de la
Generalitat amb l'administració local, un total de 36 ajuntaments la van denunciar
als tribunals. Aquesta denúncia va ser iniciada per l'ajuntament de Cornellà de
Llobregat al 2014 i més endavant s’hi van afegir uns altres 35 municipis. Ara, el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la Generalitat,
a pagar 2.358.200 euros a consistoris en deute pels cursos de 2012 a 2015, i
subratlla la responsabilitat financera de l'administració autonòmica en l'etapa
educativa de 0 a 3 anys.
La sorpresa ha estat comprovar que l'ajuntament de Mollet, tot i haver patit també
aquesta manca de finançament, no es va afegir a la denúncia.
La pregunta és obligada: Per què l'equip de govern no va denunciar? Per què,
tenint en compte el mal finançament de l'administració local? Té a veure que el
2014 el PdeCAT (antiga CIU) formava part del govern municipal?
Des de Canviem Mollet denunciem la passivitat del PSC. Cal dir que al moment
d'enviar aquest article, s'ha sabut per la premsa, que l'Ajuntament reclamarà
aquests imports. Encara no sabem per què han trigat tant, però ho celebrem.

