
 

LA SÍNDICA REP EN EL DARRER MES UNA VINTENA 

DE QUEIXES DE FAMÍLIES A QUI L’AJUNTAMENT HA 

DEIXAT SENSE PLAÇA EN TRES ESCOLES BRESSOL 

Vilà lamenta que l’anterior Govern fes una oferta de 263 places quan no era 

segur que els centres obririen en les dates previstes  

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha rebut en el darrer mes 21 queixes de 

famílies a qui l’Ajuntament de Barcelona ha deixat sense una plaça d’escola bressol tot 

i tenir-la adjudicada. Vilà lamenta que l’anterior Govern municipal fes una oferta 

inconsistent quan va oferir 263 places per al present curs, quan no era segur que els 

centres obrissin en les dates previstes. 

Les denúncies rebudes fan referència a les escoles bressol Jaen i Caspolino, al barri 

de Gràcia, i Els Patufets, a Navas. Els afectats tenien la plaça confirmada des del 

passat mes de juny, però al setembre les famílies van rebre una carta de l’Ajuntament 

on se’ls deia que no disposarien de plaça. La raó que se’ls va comunicar va ser que 

els equipaments no estarien acabats aquest curs. El cas d’Els Patufets encara és més 

greu perquè les places es van oferir quan ni tan sols s’havia licitat el projecte 

constructiu. 

Tot i que encara no ha emès cap decisió sobre aquests casos, Vilà creu que 

l’Ajuntament ha de donar  a aquestes famílies una solució amb una certa celeritat per 

intentar recuperar la confiança legítima que aquests ciutadans van dipositar en el 

consistori.  

Recentment, la defensora dels barcelonins ha fet arribar al consistori la petició dels 

informes per poder avaluar les 21 queixes. Entre altres qüestions, Vilà pregunta a 

l’Ajuntament sobre els desajustos que justifiquen que no s’hagi acomplert, en el cas de 

les escoles Jaen i Caspolino, el calendari previst per a la construcció i l’obertura dels 

centres, i les raons per les quals el passat mes de setembre encara no estigués 

adjudicada l’obra d’Els Patufets si tres mesos abans s’havia confirmat a les famílies la 

plaça a través d’un SMS. La síndica també vol saber si l’Ajuntament va actuar amb 

oportunitat i prudència a l’hora d’oferir matrícules per a les escoles i vol conèixer 

quines solucions es plantegen. 

El problema d’aquestes famílies ha coincidit en el temps amb l’anunci del nou Govern 

de CiU de no construir més places d’escoles bressol municipals a Barcelona i apostar, 

en un futur, per la concertació amb centres privats. La síndica opina que les escoles 

bressol públiques a Barcelona han demostrat ser un servei públic necessari que 



 

permet que moltes famílies puguin escolaritzar els seus fills abans dels tres anys a un 

preu assequible. També creu que el model existent és sinònim de qualitat educativa, 

igualtat d’oportunitats i de cohesió social. En famílies en risc d’exclusió, les escoles 

bressol públiques garanteixen que, almenys durant unes hores, els nens estaran ben 

atesos, faran uns àpats equilibrats i gaudiran d’una higiene correcta.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sindicatura de Greuges de Barcelona 

Contacte de premsa: Jordi Subirana (676 54 71 72) 

Ronda de Sant Pau, 45. Tel. 93 413 29 00 
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