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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA CONCILIACIÓ DELS DIFERENTS 

VESSANTS DE LA VIDA DE LES FAMÍLIES AMB INFANTS D’ENTRE ZERO I 

TRES ANYS 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a destinar una dotació pressupostària per a 

l’Educació Infantil de 0 a 3 anys per tal que sigui universal i gratuïta. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 en 

contra (JxCat i ERC)  

 

1. bis)  Donar compliment a la Disposició Addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de 

març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix 

que el Govern ha de recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del 

servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les 

escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per 

plaça i any, i s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 

euros per plaça i any, acordats amb els ajuntaments. 

(esmena 2 del GP Socialista-Units, d’addició) 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 63 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

1. ter)  Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars 

d’infants municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin 

estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials , i actuar amb 

lleialtat institucional i transparència. 

(esmena 3 del GP Socialista-Units, d’addició) 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

2. Impulsar l’augment del nombre de places públiques en Educació Infantil de 0 a 3 

anys, facilitant i garantint així la conciliació de la vida laboral i familiar. 

(transacció amb esmena 4 del GP Socialista-Units) 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 
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3. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció de nens amb famílies 

menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’educació abans dels 3 

anys. 

Aprovat: per unanimitat (131 vots a favor) 

 

4. Garantir les parelles educatives a les aules de 0 a 3 anys. 

(transacció amb esmena 3 del GP Republicà) 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

5. Preveure els recursos necessaris per a impulsar i garantir un model de llar 

d’infants inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, 

assegurant la dotació adequada per personal especialitzat de suport suficient per 

a satisfer les necessitats educatives especials dels alumnes i en concret, per a 

augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors. També ha de garantir els recursos 

necessaris per a obrir aules en llars d’infants ordinàries d’atenció especialitzada 

d’aquests infants i abaixar les ràtios en aquestes unitats de suport. 

(esmena 5 del GP Socialista-Units, de modificació) 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

6. Oferir classes d’anglès gratuïtes amb professors nadius a les escoles catalanes 

durant el mes de juliol. 

Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 65 en contra (JxCat, ERC i un 

diputat de CatECP) i 28 abstencions (PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

7. Generalitzar l’ampliació d’horari d’obertura i tancament de les escoles bressol i les 

escoles d’educació primària, i cobrir aquestes hores extres amb activitats lúdiques, 

culturals o esportives amb monitors. 

Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat i ERC) i 29 

abstencions (PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

8. Facilitar que allà on hi hagi concentració d’empreses se signin convenis entre 

aquestes i les administracions titulars de les escoles bressol properes, o per tal 
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que es creïn noves escoles bressol o se n’ampliïn les ja existents allà on no n’hi 

hagi o tinguin una oferta de places insuficient. 

Rebutjat:  39 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat i ERC) i 29 

abstencions (PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

 

 

 

 

 


