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Tarragona i el Vendrell mantenen el
recurs contra la Generalitat per
deixar de subvencionar guarderies
al 2015
En total són 36 ajuntaments els que encara mantene la pugna amb l'Administració
catalana, la majoria governats pel PSC

Una imatge d'una guarderia | Europa Press

Un total de 36 municipis mantenen un recurs contra la Generalitat per deixar de subvencionar
guarderies, a data de 2015, i entre els quals n'hi ha 30 que van tramitar conjuntament el recurs encara que quatre no han continuat als tribunals-, i sis que mantenen el pols individualment.
Segons dades consultades per Europa Press, l'han tramitat individualment Cornellà de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí i Terrassa
(Barcelona), tots del PSC.
Conjuntament, l'han tramitat els ajuntaments de Barberà del Vallès, Camprodon, Canovelles,
Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Lleida, Montmeló, Pineda de Mar,
Pont de Vilomara i Rocafort, Ripollet, Rubí i Sant Adrià de Besòs.
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També ho han fet Sant Boi de Llobregat, St. Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons i Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, el Vendrell i
Viladecans.
La majoria dels 30 consistoris de l'escrit conjunt són del PSC, amb l'excepció de Montseny (AMPPM), Olesa de Montserrat (BO-EUA-E), El Prat (ICV-EUA) i Santa Perpètua de Mogoda (ICVEUA).
Els ajuntaments de Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes i Sant Cugat Sesgarrigues
van formar part del primer escrit conjunt de reclamació, però no han continuat el recurs a la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Aquest tribunal ha condemnat recentment la Generalitat per deixar de subvencionar guarderies,
en sengles contenciosos de Cornellà de Llobregat i de L'Hospitalet.
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