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MOCIÓ PER MILLORAR ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA DE L’HOSPITALET

ATÈS que el cervell dels infants desenvolupa la seva capacitat d’aprenentatge entre els 0 i 3
anys, raó per la qual els programes d’educació infantil produeixen millores clares i
sostingudes en el desenvolupament educatiu dels nens que els permet començar
l’escolarització obligatòria més ben preparats.
ATÈS que, pel seu convenient desenvolupament, l’infant requereix estabilitat, falta d’estrès,
cura de la seva família, jocs, context social i estímuls cognitius.
ATÈS que l’accés a l’educació infantil s’ha demostrat com una eina cabdal per reduir les
desigualtats des de la primera infantesa que afavoreix la inclusió educativa i l’aprenentatge
des del començament de l’escolarització i, a llarg termini, la integració i mobilitat social de la
societat.

ATÈS que són necessàries les polítiques públiques que facilitin la conciliació de la vida
laboral amb la familiar per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones, millorar la
taxa de natalitat que és fonamental per l’estabilitat del nostre sistema públic de pensions i,
en definitiva, per millorar la qualitat de vida de les famílies de l’Hospitalet.
VIST l’informe final de l’Estudi sobre infància 0-3 a L’Hospitalet de Llobregat encarregat per
l’Observatori de la Infància de l’Hospitalet de Llobregat que fa una avaluació acadèmica i
rigorosa de les polítiques públiques específiques al nostre municipi alhora que planteja tot un
seguit de demandes i recomanacions sorgides de l’estudi.
ATÈS que l’informe de l’Observatori de la Infància constata que únicament el 25% dels nens
i nenes de l’Hospitalet de 0 a 3 anys accedeixen a l’educació, la xarxa pública d’escoles
bressol a la nostra ciutat és insuficient, el preu d’escolarització de les escoles municipals
està fora de l’abast de moltes famílies, entre d’altres qüestions.
ATÈS que l’informe de l’Observatori de la Infància incideix en la necessitat de diversificar
l’oferta de serveis d’atenció a la infància i la petita infància (com ara espais familiars,
ludoteques, activitats de lleure...) per oferir alternatives, descarregar els serveis existents i,
en definitiva, al ser l’oferta encara més insuficient que la d’escoles bressol tot i que es tracta
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de serveis molt ben valorats per les famílies. A banda de la seva funció educativa, es
reconeix la seva funció com a espais de socialització, integració i cohesió social.
ATÈS que l’informe de l’Observatori de la Infància detecta falta d’informació en les famílies
de l’Hospitalet dels serveis orientats a la petita infància.
ATÈS que es detecta manca i alta demanda d’espais de jocs públics adequats per nens i
nenes de 0 a 3 anys, especialment als barris de La Florida, Collblanc i Torrassa.
ATÈS que l’informe de l’Observatori de la Infància constata la manca de polítiques de
conciliació a l’Hospitalet i la seva afectació en la vida laboral fonamentalment de les mares.
ATÈS que la importància de l’educació infantil i les polítiques de conciliació són reconegudes
transversalment i tenen un efecte fonamental en el progrés de la nostra societat.
VIST que la Junta de Govern Local el 10 d’abril de 2018 va aprovar inicialment d’urgència el
projecte de les obres de construcció i remodelació de zones de jocs infantils a diferents
espais de l’Hospitalet.

VISTES les lleis Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règimen Local, Llei
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació.
És per tot l'anterior, el Ple de l’Ajuntament a proposta del Grup Municipal de Ciutadans (Cs)
a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
ACORDA:
PRIMER: Impulsar un pacte local per les polítiques d’infància per establir un acord per fixar
la seva partida del pressupost municipal i reforçar la xarxa pública d’escoles bressol.
SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya a augmentar el finançament en educació en
primera infància amb l’objectiu d’ampliar-ne l’oferta i reduir-ne el preu.
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TERCER: Instar al Govern Municipal a ampliar i diversificar l’oferta de serveis d’atenció a la
infància amb una flexibilització horària que afavoreixi la conciliació de la vida laboral i
professional.
QUART: Instar al Govern Municipal a millorar la informació a les famílies de l’Hospitalet dels
serveis orientats a la infància disponibles a la ciutat.

CINQUÈ: Instar al Govern Municipal a ampliar els espais de jocs públics infantils adequats
per nens i nenes de 0 a 3 anys, especialment als barris amb major demanda com La Florida,
Collblanc i Torrassa.

SISÈ: Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern Municipal, les escoles bressol, llars d'infants i els centres
d'esplai de la ciutat, ampas d'escoles bressol i llars d'infants, a l'Observatori de la Infància de
l'Hospitalet i els grups polítics d'aquest consistori.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Ciutadans

Miguel Manuel García Valle

