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ESPECULACIÓ:
EL PA DE CADA DIA

DEFENSANT L’EDUCACIÓ
PÚBLICA A LA NOSTRA CIUTAT

Un fons inversor vinculat a Goldman Sachs ha comprat un bloc
del barri de les Planes, a Sant Joan Despí, i planteja augments
desorbitats en el preu del lloguer, d’entre el 40 i el 100%, passant
així a una forquilla d’entre 1.100 i 1.350 euros mensuals. 150
famílies, és a dir, més de 300 persones que hi viuen, es veuen
afectades i ja s’han començat a organitzar amb el suport de
la PAH i el Sindicat de Llogaters. Aquest exemple recent, a dos
carrers de la nostra ciutat, no és res més que el pa de cada dia.
Els darrers mesos han vingut pujant exageradament els preus
dels lloguers, dificultant o directament impedint l’accés al dret
a l’habitatge per a moltes persones, però això és simplement
una branca més de tot un model d’imposició del capitalisme
neoliberal. Els successius governs locals del PSC, amb el suport
d’ICV-EUiA, s’han prestat reiteradament a aquesta política
especulativa que, lluny de revertir en el conjunt de cornellanencs
i cornellanenques, només han beneficiat les grans empreses i els
càrrecs polítics que han gaudit de portes giratòries.

La nostra ciutat disposa de 8 escoles bressol municipals, que
sumen 641 places d’educació infantil de primer cicle (de 0 a 3
anys). En diferents convenis signats els anys 2005, 2010, 2011
i 2013 es recollia el compromís de la Generalitat de finançar
aquests centres, conjuntament amb les famílies i el mateix
Ajuntament, en percentatges d’un terç.
La Generalitat va deixar de formalitzar els convenis i va reduir
de manera unilateral el seu compromís inicial, de 1.800 euros per
plaça i curs del primer conveni, a 1.600 euros i a 1.300 euros (any
2013) fet pel qual, el 2014 el ple de Cornellà va acordar requerir
al Govern català el pagament del deute exigible fins llavors, de
826.800 euros, a raó del cofinançament compromès per al curs
2011-2012, i que formalitzés els convenis dels cursos posteriors.
En cas contrari, iniciaria la via contenciós administrativa.
El govern de la Generalitat no va respondre directament
al requeriment, així que el 2015, una vegada desapareguda la
partida per a escoles bressol dels pressupostos de la Generalitat,
l'Ajuntament de Cornellà va decidir interposar el recurs. La
Justícia va donar la raó al consistori mitjançant la sentència núm.
853/2017, de 22 de novembre, per la qual es clarifica el deure
de la Generalitat de cofinançar aquests serveis municipals i el
pagament de la quantitat de 2.358.200 euros corresponents al
deute dels cursos 2012 a 2015.
Al ple de gener el govern del PSC torna a requerir a la
Generalitat de Catalunya a fer efectiu l'import corresponent al
cofinançament de les escoles bressol municipals dels cursos
a partir del 2015 i fins l’actualitat, emparant-se en aquesta
sentència que admet l'obligació que l'Administració autonòmica
té d'aportar fons per a l'educació de 0 a 3 anys, i que també avala
la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).
D’acord amb els mateixos fonaments que van conduir
a la interposició del recurs anterior, hem reclamat a la
Generalitat el compliment dels seus compromisos econòmics,
independentment que la sentència del TSJ no sigui ferma, ja que
l’obligació autonòmica de cofinançament deriva directament de
la llei, en concret de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei
d’Educació de Catalunya (LEC). Per la qual cosa, l’Administració
hauria de pagar la quantitat de 2.528.834,48 euros, més els
interessos legals que corresponguin, resultant d’aplicar la
quantitat de 1.392,53 euros per alumne dels centres docents
municipals d’educació infantil de primer cicle durant els cursos
2015-16, 2016-17 i 2017-18.
Tot i que per als cursos de 2012 al 2015 la sentència del
TSJ va fixar en la xifra de 1.300 € per alumne, el fet d’haver
transcorregut des de la seva determinació més de set anys
i en base a les determinacions imperatives contingudes a la
Disposició final 2a de la LEC, sobre el deure d’incrementar
progressivament els recursos econòmics destinats per la
Generalitat al sistema educatiu, l’Ajuntament reclama que la xifra
per als cursos del 2015 a 2018 sigui de 1.392,53 € per alumne.

Ni transport ni participació
Al Ple municipal de gener, el nostre grup va traslladar dues
propostes. Per una banda, implantar la participació ciutadana
en el procediment d’elecció del Síndic de Greuges. Ara només
poden proposar i decidir candidats els grups polítics i volíem
que les entitats i la ciutadania també poguessin proposar
candidatures i votar-les en una consulta popular. Tanmateix,
només ERC ens va donar suport. PSC, Cs i ICV-EUiA es van
limitar a dir que això calia debatre-ho en una comissió de
reforma del ROM que fa mesos que no es reuneix. La segona
proposta era de suport a la plataforma Stop Pujades Transport,
a favor de la baixada de tarifes i de la gestió pública directa
en l’àmbit del transport. En aquest cas ens vam quedar soles:
PSC, Cs i PP van votar contra la moció d’Stop Pujades i ERC i
ICV-EUiA es van abstenir.
Benvinguda, Meri!
Finalment, hem d’agrair al Vidal Aragonés, fins ara regidor de
Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, tot el que ha aportat
a aquest projecte col·lectiu durant més de tres anys. Ara és
diputat al Parlament de Catalunya per la CUP-Crida Constituent
i, en compliment del codi ètic que impedeix la duplicitat de
càrrecs, serà substituit a l’Ajuntament per la Meritxell Romances.
Hem de fer un reconeixement també a la María Sánchez i el
Jordi Molina –que eren els següents a la llista i han renunciat
per qüestions personals– per tot el que han aportat i seguiran
aportant a les lluites de la ciutat. El compromís amb un projecte
transformador municipalista, nítidament anticapitalista i
feminista, segueix intacte amb el compliment del codi ètic,
el programa i els «punts de ruptura».

