
 
 
 
 
 

 
 
EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L´AJUNTAMENT DE 
LLEIDA, i en el seu nom la seva Presidenta Dolors López Aguilar, d´acord 
amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament 
del Ple, sotmet a la consideració del Ple la següent 
 
 
                                                    MOCIÓ   

 
 
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que 
l’ensenyament infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia que 
atén a nenes i nens i contribueix al desenvolupament físic, afectiu, social i 
intel·lectual dels nens. Malgrat el caràcter no obligatori de l’educació infantil, 
les Administracions Públiques han d’assegurar l’oferta educativa en el seu 
primer cicle i les CCAA en virtut de les seves competències, poden convenir la 
delegació en la gestió de determinats serveis educatius en els municipis. 
 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en els seus articles 84.2 i 131 preveu les 
competències de la Generalitat i dels ens locals en matèria d’educació. I en 
aquest sentit l’article 198 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, 
estableix en relació al Finançament del primer cicle d’educació infantil, que el 
Departament d’Educació ha de subvencionar la creació, consolidació i 
sosteniment de les places per a nens de zero a tres anys, en Escoles Bressol de 
titularitat municipal.  
 
Atès que tot i el gran esforç que ha fet l’Ajuntament de Lleida durant els darrers 
anys en la construcció de noves Escoles Bressol i en l’augment de les places 
escolars 0-3, a partir del curs 2012-2013 la Generalitat de Catalunya va reduir 
l’aportació a les llars d’infants de 1800 euros a 875 euros per plaça i any,  per 
suprimir finalment la partida pressupostària per a funcionament de llars 
d’infants municipals en els pressupostos per a l’any 2015. 
 
 
 
 



 
 
Atès que el passat 6 d’abril de 2017 el Parlament de Catalunya aprovava la 
moció 113/XI, sobre l’accés universal a l’educació infantil, presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí que instava al Govern de la Generalitat a: 
a) Reconèixer el caràcter socialment estratègic del primer cicle de l’educació 

infantil com a període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental 
per a garantir la igualtat d’oportunitats dels infants, i com a eina per a 
impulsar la igualtat de gènere, la millora de les oportunitats laborals i 
formatives i la conciliació de les diverses dimensions vitals. 

b) Presentar, abans del juliol del 2017, un pla director per a redreçar el primer 
cicle de l’educació infantil a Catalunya. Aquest pla ha d’estar basat en el 
diàleg amb el sector i amb les institucions implicades, i ha de permetre 
superar les greus deficiències pressupostàries dels darrers anys, per a 
assegurar la qualitat i garantir l’accés universal de totes les famílies al 
sistema de llars d’infants.  

c) Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018, la partida 
pressupostària per a funcionament de llars d’infants municipals del 
Departament d’Ensenyament, que va suprimir en els pressupostos per a 
l’any 2015. Aquesta partida pressupostària ha de tenir una dotació de, com 
a mínim, cinquanta milions d’euros. 

d) Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.  
 
Atès que les Escoles Bressol donen resposta a la missió d’educar els infants 
més petits i alhora contribueixen de manera decisiva en la conciliació de la vida 
laboral i familiar, tant per a les mares i pares que treballen com per a els que 
busquen ocupació i/o estan en procés de formació.  
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa els 
següents 
 
                                                      ACORDS 
 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Lleida insta al Govern de la Generalitat a donar 
compliment als acords aprovats pel Parlament de Catalunya en data 6 d’abril de 
2017 en la moció 113/XI , sobre l’accés universal a l’educació infantil. 
 
SEGON.-  L’Ajuntament de Lleida insta al Govern de la Generalitat a que de 
conformitat amb la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, recuperi en els 
propers pressupostos 2018, la partida pressupostària per al funcionament de les 
llars d’infants, que han de subvencionar la creació, consolidació i sosteniment 
de les places per a nens de zero a tres anys, en Escoles Bressol de titularitat 
municipal.  
 



 
 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament d’Educació i als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.  
 
 
 

 
 

 

                                                                 Dolors López Aguilar 

                                            Grup Municipal Partit Popular Ajuntament de Lleida 

 

Lleida, a 3 de Maig de 2017 

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA  

 
 
 


