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16 de gener del 2006

L’Ajuntament gestionarà les llars
d’infants de la Generalitat
L’administració autonòmica aportarà 6.000 euros per a la creació de cada nova plaça d’escola bressol
L’Ajuntament assumirà la titularitat de les llars d’infants de la
Generalitat segons l’acord al
que han arribat ambdues administracions. Es tracta dels
centres educatius La Florida, El
Tren i El Passeig, fins ara responsabilitat de la Conselleria
d’Ensenyament.
Aquesta transferència de titularitat deriva del compromís subscrit entre el Departament d’Ensenyament i la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, un
acord signat el passat 14 de febrer
de 2005.
Paral·lelament, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el protocol signat per aquesta administració amb
el govern autonòmic per a la creació “d’un mínim de 480 noves places per a infants de zero a tres
anys”. La voluntat d’aquest acord és
posar en funcionament el 60 per
cent d’aquestes places abans de finalitzar el curs 2008-2009 i, la resta, abans que acabi el 2011.
L’Ajuntament haurà de fer un estudi per tal de determinar la localització de les places d’escola bressol
i la previsió temporal de les actuacions necessàries.
A més, en aplicació de l’esmentat acord subscrit per Ensenyament
i les dues entitats municipalistes
(Federació i Associació de Municipis), Generalitat i Ajuntament establiran per a L’Hospitalet i a través
d’un nou conveni el finançament de
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L’alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho, ha visitat el col·legi Ramón i

GABRIEL CAZADO

L’apunt

Corbacho i Company, durant la visita que van efectuar a l’escola Ramon y Cajal

la despesa corrent de les llars d’infants que actualment són de titularitat municipal i de les que es vagin creant en el futur a raó de 1.800
euros per alumne i curs.
Pel que fa a la creació de les
noves places de zero a tres anys, la
Generalitat subvencionarà les obres
amb 6.000 euros per a cada una.

Convergència i Unió i el Partit
Popular han manifestat els seus
punts de vista contraris sobre les
noves places previstes. La regidora
de CiU, Annabel Clar, va explicar en
roda de premsa que al Ple d’octubre de 2005 hi havia un dictamen
de l’equip de govern socialista en el
qual es proposava aprovar la cons-

trucció de 550 places d’escoles
bressol municipals “i ara tornem a
situar-nos als índexs que estableix
el Pla nacional d’escoles bressol
per a L’Hospitalet, és a dir, en 480
places”. El PP es va abstenir a la votació del Ple perquè segons va argumentar que no són prou places.
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Cajal de la Torrassa, on està previst construir la tercera l’escola bressol municipal, que figura al Programa d’actuació municipal
per a abans del 2007. L’alcalde va donar detalls del
projecte, com ara que
aquest afectarà el Centre
Ramón y Cajal i uns terrenys pròxims i que “l’escola tindrà un gimnàs i un
parvulari nou i això es
complementarà amb l’escola bressol i amb un casal per a la gent gran. Actualment es treballa en el
projecte tècnic i esperem
que pugui estar acabat el
febrer o el març. La idea
és que abans que acabi el
2006 s’hagin pogut adjudicar les obres i començar
els treballs”.
El nou equipament
“donarà resposta a les noves necessitats del barri
de la Torrassa”, segons va
explicar l’alcalde. L’escola
bressol podrà acollir 122
nens i nenes de zero a tres
anys.

