
Moció institucional per la creació d’un servei de cura d’infants durant la realització 

de determinats actes institucionals, per a fomentar la participació en igualtat de 

condicions 

En molts d’aquests actes adreçats a la ciutadania hi participa un nombre important de 
persones, però seria del tot desitjable que augmentés, com a mostra de l’interès de la 
ciutadania per les qüestions que l’afecten i, de manera més genèrica, per la política. 

 

Malauradament, molt sovint hi ha pares o mares que no poden participar en aquestes 
sessions pel fet que han de tenir cura dels seus fills i filles. 

 

De la mateixa manera que parlem sovint de la necessitat de conciliar la vida personal o 
familiar amb la laboral, també valdria la pena poder-la conciliar amb la participació en els 
afers públics. 

 

Si, des de les institucions públiques, es valora positivament la participació de la ciutadania 
en la política, cal que aquestes mateixes institucions posin tots els mitjans possibles per 
facilitar-la. I definitivament la responsabilitat de generar les condicions òptimes per a la 
participació i l’empoderament de la ciutadania és de l’administració. De la mateixa manera 
com és necessari generar espais de debat i participació amb horari de finalització i 
minutatge dels temes. 

Els Ple de Sant Cugat acorda: 

Primer: Organitzar un servei gratuït de cura d’infants durant la realització de determinats 
actes institucionals, especialment els relatius a Participació. Entre aquests de forma 
prioritària: Els Consells de Barri, els Consells Sectorials i els Pressupostos Participatius. 
 
Segon: Aquest servei s’informarà degudament a les escoles de Sant Cugat i a les AMPES 
per tal que estiguin al cas. 
 
Tercer.- Llistar els actes susceptibles d’aquest recolzament i preveure amb antelació la 
necessitat d’aquest servei 
 
Quart.- Determinar la manera en què s’assumirà per part de l’Ajuntament el cost d’aquest 
servei. 
 
Cinquè.- Informar dels  serveis disponibles per poder assistir a les sessions presencials de 
participació ciutadana. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2017 
 


