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El TSJC reconeix a Tarragona el
dret a subvencions per a les
guarderies dels cursos 2012-2015
Reconeix a l'Ajuntament després que la Generalitat deixés de subvencionar les
guarderies el dret a percebre 1.300 euros per alumne de les guarderies de
titularitat municipal

Una imatge d'una guarderia | Europa Press

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs presentat
per prop d'una trentena d'ajuntaments catalans, la majoria governats pel PSC, que els reconeix
el dret a percebre les subvencions de la Generalitat per a les guarderies dels cursos de 2012 a
2015.
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25018/tarragona/vendrell/mantenen/recurs/contra/g
eneralitat/deixar/subvencionar/guarderies/al/2015)
La decisió judicial reconeix als ajuntaments recurrents després que la Generalitat deixés de
subvencionar les guarderies el dret a percebre 1.300 euros per alumne de les guarderies de
titularitat municipal en relació als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
La sentència afirma que s'estima procedent el finançament establert en l'últim conveni a la
quantitat de 1.300 euros per alumne i curs, però no el dret als interessos que es refereix als cursos
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següents.
La decisió, contra el qual la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat pot presentar recurs de
cassació, assenyala que la quantitat que correspongui a cada ajuntament es fixarà en l'execució de
la sentència.
En aquest recurs hi ha els ajuntaments de Tarragona i el Vendrell per la demarcació. A banda dels
consistoris tarragonins hi ha Sant Celoni, Castellbell i el Vilar, Olesa de Montserrat, Sant Boi de
Llobregat, Barberà del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Castellar del Vallès, Canovelles,
Cerdanyola, El Prat de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Rubí, Sant Adrià, Sant Llorenç d'Hortons,
El Pont de Vilomara, Santa Perpètua de Mogoda, Montseny, Montmeló, Pineda de Mar, Ripollet,
Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Camprodon (Girona) i Lleida.
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