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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1167 de 30 de setembre, pel qual 
s'accepta la transferència del Departament d'Educació relativa al 
finançament de les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona 
com a pagament parcial. 

Segons informa la Sub-directora General d'Administració i Organització de centres públics del 

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per carta de data 27 de juliol de 2020 

(registre d'entrada d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona número 2394-20 547876 de 5 

d'agost):

− En data 23 de juliol de 2020 la Secretaria General del Departament d'Educació va signar 

la Resolució per la qual s'autoritza la transferència corresponent a la despesa de l'exercici 

2020 per al sosteniment de les llars d'infants i escales bressol de titularitat de les 

corporacions locals.

− Els imports detallats en aquesta Resolució es corresponen amb el finançament per part de 

la Generalitat de Catalunya de les places ocupades de les escales bressol municipals per al 

curs 2019-2020 i la part proporcional dels endarreriments (pels cursos 2012-2013 al curs 

2018-2019).

− Aquest finançament es farà efectiu en els termes previstos a la Disposició Addicional 

trentena de la Llei 1212009, d'Educació (introduïda per la Llei 512020, del 29 d’abril, de 

mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost 

sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient), que fixa un mòdul fix per als 

cursos 2019-2020 i següents, i estableix per als endarreriments (cursos 2012-2013 fins al 

curs 2018-2019) la quantia de 425 euros per plaga ocupada.

− Els imports detallats a l'esmentada resolució es corresponen al finançament de les places 

que consten a la matrícula de les escales bressol municipals de Barcelona al sistema 

d'informació QEI (Qüestionari d'educació infantil) del Departament d'Educació per al curs 

2019-2020 a raó de 1.300 euros per plaga ocupada, per un total de 10.574.200 euros, 

més els 6,72% deis endarreriments deis cursos 2012- 2013 a 2018-2019, a raó de 425 

euros per plaga ocupada per un import de 1.572.171 ,43 euros, essent el total reconegut 

de 12.146.371,43 euros.

− La Subdirecció General d'Administració i Organització de centres públics ha detecta! que 

l’Ajuntament de Barcelona, entre d'altres Ajuntaments, no va informar al QEI en el seu 

moment les dades de matrícula per a algunes de les seves escales bressol.

− S'informa per l'esmentada Subdirecció que la Disposició Addicional trentena de la Llei 

1212009, d'Educació preveu, al seu apartat quart, que el finançament deis endarreriments 

es reconeix a tots els ajuntaments de Catalunya, amb independència que n'hagin reclamat
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administrativament o judicialment el pagament, sense dret a rebre quanties addicionals 

per aquest concepte corresponents al període indicat.

Ates que en resposta al requeriment esmentat es va presentar al Departament d'Educació de 

la Generalitat a través de la plataforma EACA T en data 21 de setembre amb registre

d'entrada núm. 9056/52354/2020 certificació amb la revisió de les dades de matrícula deis

centres requerits (còpia de la qual s'adjunta), que implica un total de 927 infants addicionals.

Ates que l'aplicació del mòdul de 425 euros als infants addicionals comunicats el dia 21 de

setembre a la Generalitat pel que fa als cursos 2012-2013 a 2018-2019 comporta un import

addicional de 288.575 euros, i l'aplicació del mòdul de 1.300 euros per plaça pel curs 2019-

2020 comporta un import addicional de 322.400 euros, segons full excel adjunt a aquest 

decret, i atès que aquest import addicional total de 610.975 euros no figura inclòs en la 

quantia global calculada perla Generalitat de 12.146.371,43 euros.

Atès que la quantia de 425 euros per plaça prevista a la Llei 12/2009, d'Educació, per als

cursos 2012-2013 fins al curs 2018-2019, és significativament inferior a la quantia de 1.300

euros per plaça reclamada per l’Ajuntament de Barcelona al Departament d'Educació per als 

cursos escolars 2013-14, 2014-15, 2015-2016 i 2016-2017 (en el marc del recurs ordinari 

96/2018, pendent de resolució perla Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia). Atès que l'esmentada quantia de 425 euros per plaça prevista a la Llei 12/2009, 

d'Educació, per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 és també significativament inferior a la 

quantia de 1.300 euros que correspondria als esmentats cursos escolars aplicant els mateixos 

barems de repartiment de costos entre administracions que van motivar el recurs contenciós-

administratiu en relació als quatre cursos anteriors.

Atès que d'acord amb l'esmentada comunicació rebuda del Departament d'Educació, els

Ajuntaments han de trametre abans de l'1 d'octubre un certificat de la secretaria o la

intervenció municipal relatiu al reconeixement de l'ingrés i al destí de la transferència, el qual 

s'ha de tramitar mitjançant un model de certifica! incorporal a la plataforma EACAT, i atès 

que aquest certificat no admet modificacions en ser presentat de forma electrònica i que per 

tant. no permet manifestar la voluntat de fer reserva d'accions.

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 31.3. del Decret 336/1988, de 17

d'octubre, que regula el Reglament de Patrimoni deis ens locals i l'article 13.1.r) i de la Carta 

Municipal de Barcelona,

Disposo:

Primer. Acceptar la transferència de la Secretaria General del Departament d'Educació de 23 

de juliol de 2020 per import de 12.146.371,43 euros en concepte de pagament a compte del 

finançament deis cursos 2012-2013, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020 i com a pagament a 

compte respecte de la part deis endarreriments deis cursos 2013-2014 a 2016- 2017 que són 

objecte del recurs contenciós administratiu 96/2018 que se segueix davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya.
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Segon. Declarar que l'acceptació precedent no implica cap renúncia a les pretensions 

formulades en el recurs contenciós administratiu esmentat, ni a cap altra acció, recurs o 

reclamació que en dret correspongui a aquest Ajuntament.

Tercer. Notificar la present disposició a la Generalitat de Catalunya i disposar la seva 

publicació a la Gaseta Municipal.

Barcelona, 30 de setembre de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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