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ACTA NÚM. 2/2017 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

El dia 5 d'ablil de 2017, a les 18.00 h, es reuneix el Consell Municipal del Districte de les Corts 
de I'Ajuntament de Barcelona a la Sala de Plens, a la playa Comas, 18, planta soterrani, 1 de Barcelona, 
sota la presidencia del senyor Francisco Sierra López, regidor-president del Consell del Districte, i amb 
l'assisténcia del regidor del Districte, senyor Agustí Colom Cabau; la regidora adscrita senyora Sonia 
Recasens Alsina i la regidora de I'Ajuntament de Barcelona senyora Montserrat Benedí i Altés en 
substitució del regidor adscrit senyor Josep Puigcorbé Benaigues; els consellers i conselleres senyors i 
senyores Miriam Casanova Doménech, Xavier Cañigueral González, Lfdia Gallego Andrés, Angels 
Ventura Gol, Cristian Sais Fetthauer, Eric Manzano Casalins, Rodolfo Mancho Iglesias, Matras Ramón 
Mendiola, Laura Cañadas Pla, Antoni CoJI Tort, Pau Guix Pérez, Sonia Reina Sánchez, Jordi Castellana 
Gamisans, Carlos Hornero Sánchez, i Marc Faustino Vidal, així com el gerent del Districte, senyor Joan 
Cambronera Fernández, i assistits per la secretaria, la senyora Meritxell Cusl Pérez. 

Excusen la seva abséncia els regidors i regidores adscrits senyora Montserrat Bailarín Espu"a, 
senyor Josep Garganté i Closa i senyor Alberto Fernández Diaz. 

El president, senyor Francisco Sierra, obre la sessió extraordinaria donant la benvinguda a tots 
els presents i explica que, aquest Plenari s'esta celebrant vista la petició de data 22 de mar~ de 2017 
adreyada al President del Consell de Districte de les Corts i signada per 12 consellers/ conselleres deis 
grups municipals de Cs. PP. GMD, ERC i la CUP del Districte de les Corts, de conformitat amb l'article 
46,2a) de la Llel de bases del régim local, l'article 98 del Text Refós de la !leí municipal i de régim local 
de Catalunya, l'article 68 del Reglament Organic Municipal i l'article 35.1 de les Normes reguladores del 
Funcionament deis Districtes. A continuacló passa a tractar l'únic punt de l'ordre del dia, remesa en 
temps i forma, punt que es transcriu a continuació: 

ÚNIC. PART D'IMPULS 1CONTROL 

.,PROPOSICIÓ: " Que, tot partínt d'un compromfs absolut i irrenunciable amb una erlur:ar./6 
pública i de qualitat, el govem del Districte de Les Corts instara al Consorci d'Educací6 de 
Barcelona a solucionar de manera immediata lotes aquel/es situacions que afecten negativament 
a diverses escales i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famllies i 
el alumnat mitjanyant les següents mesures: 

1. 	 Que es mantingui la preinscripció d'un grup comp/et de P3 a I'Escola Ausit!ls March per al curs 
2017-18, i que es garanteixi per al futur la continuilat d'aquesta escoJa i del seu projecte 
educatíu, tot rebutjant expllcitament el seu tancament. 
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2. 	 Que al solar del carrer Anglesola núm. SO on estava previst el nou fnstitut Europa-Anglesola 
acordat al Pla d'Equipaments Educatius de 2008, es construeixi un lnstitut i no una Escota, amb 
el compromfs que estigui en funcionament paral curs 2020-21. 

3. 	 Que es construeixi una nova EscoJa a Les Corts de forma que estigui en funcionament par al 
curs 2020-21, i que s'inc/ogui en e/ Pla d'Equipaments del Districte, a fi i afecte de: 

• 	 Traslladar els alumnes que comen~aran a l'espai educatiu provisional de Can Rosés des 
del curs 2017-18. 

• 	 Acollir els nous alumnes del primer curs de primaria queja no tindran aules disponibles a 
l'espai educatiu provisional de Can Rosés. 

• 	 Que la nova escala tingui en compte la previsió de possible creixement de la demanda 
d'escolaritzaci6 i tingui la capacitat per acollir-Ja. 

4. 	 Destinar la masía de Can Rosés per a la construcci6 d'una Escala Bressol que pugui compartir 
projecte educatiu amb /'EscoJa /taca, un cop construrt l'equipament docent al solar situat a la 
cantonada entre els carrers Ang/esola i Numancia. Els espais polivalents aixf com e/s espais que 
no ocupi I'Escola-Bressol a la Masía de Can Rosés seran utilitzats par /'EscoJa /taca. 

5. 	 Que es reso/guin les necessitats d'espai de /'Escota Les Corts; que el Govem del Districte adopti 
el compromls de que aixó sigui recollit i tractat al Pla d'Equipaments d'aquest mandat per tal de 
trobar-hi una so/uci6. 

6. 	 Que es reso/guin les necessitats d'espai de /'Escota Barcelona, retoman! l'espai que actualment 
ocupa el Centre de Recursos Pedagógics (CRP), un cop aquest tingui una nova ubicaci6 d'acord 
a /es seves necessitats; que el Govern del Districte es compromet a inc/oure en el Pla 
d'Equipaments del Districte un nou espai peral CRP. 

7. 	 Aprofitar e/s nous equipaments docents públics previstos al Districte per tal d'imp/antar un 
projecte d'lnstitut Escota i un Centre Docent públic de Formaci6 Professional al Districte de les 
Corts. 

8. 	 Garantir una partida pressupostaria suficient i necessaria d'inversió anual i, si s'escau, p/urianual, 
peral manteniment i mil/ores de tots els centre educatius del nostre Districte. 

9. 	 El Districte de les Corts convocara un Conse/1 Escolar Extraordinari abans del dia 20 d'abril per 
tal de valorar amb el conjunt de la Comunitat Educativa de Les corts les dadas de la preinscripci6 
escolar del segon cicle d'educaci6 infantil, educaci6 primaria, centres integrats i educació 
secundaria obligatoria. 

Tots aquests acords quedaran sotmesos al dialeg i consens necessari amb la Comunitat 
Educativa del Districte". 

El president senyor Francisco Sierra explica que aquest Pie consistira en la lectura de la 
proposta que porten els grups de l'oposició sobre l'únic punt del día de la reunió, seguidament tindran la 
paraula els representants de la comunitat educativa del Districte de les Corts, després intervindran els 
proponents i per últim tindra replica el govern. 

A continuació, el president senyor Francisco Sierra llegeix, com a punt únic de la part d'impuls 1 
control, la proposició que es debatra en el present Pie: 

"PROPOSICIÓ: "Que, tot partint d'un compromfs absolut i i"enunciable amb una educació 
pública i de qualitat, el govem del Districte de Les Corts instará al Consorci d'Educaci6 de 
Barcelona a solucionar de manera immediata lotes aquel/es situacions que afecten negativament 
a diversas escotes i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famllies i 
el alumnat mitjan~ant les segOents mesures: 
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1. 	 Que es mantingui la preinscripció d'un grup complet de P3 a /'EscoJa Ausias March per al curs 
2017-18, i que es garanteixi per al futur la continuilat d'aquesta escoJa i del seu projecte 
educatiu, tot rebutjant explicitament el seu tancament. 

2. 	 Que al solar del carrer Anglesola núm. 50 on eslava previst el nou lnstitut Europa-Anglesola 
acordat al Pla d'Equipaments Educaüus de 2008, es construeixi un lnstitut i no una EscoJa, amb 
el compromís que estigui en funcionament peral curs 2020-21. 

3. 	 Que es construeixi una nova Escala a Les Corts de forma que estlgui en funcionament per al 
curs 2020-21, i que s'inclogui en el Pla d'Equipaments del Districte, a fi i afecte de: 

• 	 Traslladar els alumnas que comenyaran a /'espai educatiu provisional de Can Rosás des 
del curs 2017-18. 

• 	 Acollir els nous alumnas del primer curs de primaria queja no tindran aules disponibles a 
/'espai educatiu provisional de Can Rosés. 

• 	 Que la nova escoJa tingui en compte la previsió de possible creixement de la demanda 
d'escolarització i tingui la capacitat per acollir-la. 

4. 	 Destinar la masía de Can Rosés per a la construcció d'una Escota Bressol que pugui compartir 
projecte educatiu amb /'Escala /taca, un cop construrt l'equipament docent al solar situat a /a 
cantonada entre e/s carrers Anglesota i Numancia. Els espais polivalents així com els espais que 
no ocupi /'Escola-Bressol a la Masía de Can Rosés seran utt7itzats per I'Escola /taca. 

5. 	 Que es resolguin les necessitats d'espai de /'Escota Les Corts; que el Govem del Districte adopti 
el compromís de que aixo sigui recollit i tractat al Pla d'Equipaments d'aquest mandat per tal de 
trobar-hi una solució. 

6. 	 Que es resolguin les necessitats d'espai de /'EscoJa Barcelona, retomant /'espai que actualment 
ocupa el Centre de Recursos Pedagógics (CRP), un cop aquest tingui una nova ubicació d'acord 
a les seves necessitats; que el Govern del Districte es compromet a incfoure en el Pla 
d'Equipaments del Districte un nou espai peral CPR. 

7. 	 Aprofitar e/s nous equipaments docents públics previstos al Districte per tal d'implantar un 
projecte d'lnstitut Escola i un Centre Docent públlc de Formació Professional a/ Districte de les 
Corts. 

8. 	 Garantir una partida pressupostaria suftcient i necessaria d'inversió anual i, si s'escau, plurianual, 
per al manteniment i millares de tots e/s centre educatius del nostre Districte. 

9. 	 El Districte de les Corts convocara un Conse/1 Escolar Extraordinari abans del día 20 d'abril per 
tal de valorar amb el conjunt de /a Comunitat Educativa de Les corts les dades de la preinscripci6 
escolar del segon cicle d'educaci6 infantil, educac/6 primaria, centres integrats i educació 
secundaria obligatoria. 

Tots aquests acords queden sotmesos al dialeg i el consens necessari ambla comunitat educativa del 
Districte. 

A continuació, el president dóna la paraula al senyor Gian-Uurs Ribechini, membre del Consell Escolar 
de l'escola Ausias March i li explica que disposa de tres minuts per la seva exposició. 

El senyor Gian-Liurs Ribechini inicia la seva intervenció fent referencia a les estadístiques educativas del 
Districte de les Corts, i comenta que analitzant-les es constata que els déficits rellevants de l'educació 
pública es traben a la secundaria, al batxillerat i a la fonnació professional, i afegeix que segons dades 
del Consorci d'Educació de Barcelona del mes passat, !'oferta inicial de batxillerat pel curs 2017-18 és de 
tres centres pliblics amb onze grups i 330 places, que suposen el 30% de l'oferta total, mentre que hi ha 
deu centres concertats amb 25 grups i 750 places, que suposa el70% de l'oferta total de batxillerat. Tot 
seguit també indica que en el mapa escolar del Districte de les Corts per formació professional hi ha una 
proporció d'un tery de centres públics del total de centres que ofereixen formació professional. El senyor 
Gian-Liuís Ribechini explicas a continuació que tenint en compte tetes aquestes dades, considera que la 
prioritat d'inversió a curt termini hauria de ser un equipament públic de secundaria, batxillerat i fonnació 
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professional que també tingués horari nocturn perqué creu que l'ensenyament obligatori d'avui en dia és 
insuficient per donar una formació a les persones que les capaciti per tenir oportunitats en el mercat 
laboral del segle XXI i afegeix que també creu que és necessari que es garanteixi la disponibilitat d'una 
formació pública de qualitat més enlla deis estudis obligatoris, tant per aquellas persones que volen 
continuar formant-se per les necessitats que el mercat de treball els demanara com per qui havent cursat 
només l'educació secundaria obligatoria i no puguin o vulguin deixar de treballar, tinguin la possibilitat 
d'augmentar les seves competencias educativas per optar a llocs de majar qualificació professional. Per 
finalitzar, apunta que considera que en el futur hi hauran unes necessitats educativas públiques al 
Districte de les Corts que no estan cobertes, i opina que cal prendre decisions per millorar aquesta 
situació. 

El president dóna la paraula al senyor José Angel Gómez, membre de I'AMPA de I'Escola Barcelona. 

El senyor José Angel Gómez llegeix un manifest que han redactat les AMPA del Districte de les Corts 
que explica que, davant la situació de l'educació pública al Districte de les Corts, les AMPA de les 
escales Ausias March, Barcelona, Duran i Bas, ltaca i Lavínia, volen exposar la seva preocupació pels 
esdeveniments que al llarg deis últims anys han afectat negativament les comunitats educativas del 
Districte. A continuació comenta que el conjunt d'aquestes AMPA volen sol·licitar com a millares 
educativas al Districte de les Corts: 

1. 	 Que es consideri Comunitat Educativa al conjunt format per la direcció, el claustre del professorat, 
les administracions i també les AMPA de les escales, i que aquestes siguin consideradas en el 
mateix nivell d'igualtat que els anteriors. 

2. 	 Que el Consell Escolar del Districte de les Corts es converteixi en un instrument de participació de 
tota la comunitat educativa, on es portin a terme les accions necessaries per la planificació i impuls 
de l'educació pública, i que serveixi de vehicle per la comunicació social dins d'un context de foment i 
defensa de la transparencia. 

3. 	 Que les decisions que impactin a les escoles públiques del Districte de les Corts, i més concretament 
les decisions relativas al repartiment deis recursos disponibles, es prenguin considerant una 
perspectiva global, en el marc del Consell Escolar, i que aquestes decisions siguin transparents i 
equitatives, amb uns criteris clars i objectius, i també que la informació económica de tots els centres 
públics sigui pública i amb un format que faciliti la seva analisi. 

4. 	 Que es configuri un sistema de repartiment equitatiu entre els diversos centres de l'alumnat de 
matrícula viva, mentre es defineix una política global de repartiment entre tots els centres educatius 
del Districte, i una justificació del sistema adoptat vigent. 

5. 	 Que s'estableixi un sistema de participació, informació i supervisió de les actuacions i decisions que 
proposi el Consorci d'Educació, en el que tinguin preséncia representants de les AMPA de les 
escales públiques. 

6. 	 Que es consideri la constitució d'una comissió de treball mixta de caracter permanent amb un 
calendari de reunions anuals que serveixi com a órgan de participació en la planificació escolar del 
Districte de les Corts. 

Per acabar la seva intervenció, el senyor José Angel Gómez, convida al Pie a recolzar aquesta 
proposta i a dedicar esforc;os per portar-la a terme. 

El president senyor Francisco Sierra dóna la paraula a la senyora Mar Palet Cabré, presidenta de 
I'AMPA de l'escola !taca, qui renuncia al seu tom de paraula. 

El president dóna a continuació la paraula al senyor Roger Vinent Arnau de I'AMPA de l'escola 
Duran 1Bas. 

El senyor Roger Vinent Arnau exposa que la preinscripció d'aquest curs ha estat més baixa que 
l'any passat i afegeix que no estan segurs d'aquesta informació perqué el Consorci d'Educació no els hi 
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ha facilitat les dades de preinscripció del l'any en curs 1 del passat. Demana que se li facilitin aquestes 
dades i assenyala que, igual que ha comentat anteriorment un altre ponent, pensa que al Districte de les 
Corts és necessari un institut nou i que l'oferta pública és inferior a la concertada, i molt lluny del centre 
de Les Corts. Per concloure la seva intervenció, opina que el més prioritari al Districte de les Corts és un 
nou institut, encara que no nega la necessitat d'una nova escala de primaria, i proposa que de forma 
inicial s'arreglin les escales de primaria existents i que es faci el nou institut. 

El president dóna la paraula als diferents grups municipals que presenten la proposició, 
comencant de majar a menor representació i els hi recorda que tenen set minuts per les tres 
intervencions. 

Seguidament dóna la paraula a la consellera Lfdia Gállego com a portaveu del Grup Municipal 
Demócrata. 

La consellera Lidia Gallego inicia la seva intervenció comentant que amb les intervencions que 
s'han fet queden aclarits els motius pels quals s'ha presentat la present proposició. Tot i així demana 
ressaltar alguns punts de la proposta que presenten els cinc grups municipals que estan a l'oposició de 
manera conjunta, que defineix com un recull de les proposicions aprovades en el darrer Plenari del 
Districte de les Corts, i amb la que pretenen marcar una lfnia de futur per l'ensenyament que superi les 
incerteses actuals i garanteixi les condicions que són necessaries per poder educar de forma óptima als 
infants del Districte de les Corts. La consellera agraeix la col-laboració i la generositat de tots els grups 
que han partlcipat en l'elaboració d'aquesta proposició pel fet de deixar en segon terme les diferencies 
ideológiques i per haver pensant per damunt de tot en la construcció d'un projecte de futur salid pels 
infants del Districte de les Corts i de la ciutat de Barcelona. A continuació explica que si han considerat 
oportú demanar la celebració del Plenari extraordinari és perqué creuen que el tema és prou important i 
rellevant com per tenir-hi una cura especial i una gestió de la situació present i futura correcte, i perqué 
sabent que en altres ocasions alguna proposició aprovada en plenari, no sent del grat del govern del 
Districte de les Corts i de la ciutat, no s'ha dut a terme, els hi ha fet perdre la confianya en que les 
mesures aprovades es vagin a complir. La consellera expressa tot seguit que amb aquesta proposició el 
Grup Municipal Demócrata vol deixar ciar el seu compromís i la seva voluntat de tirar endavant un 
projecte educatiu sólid al Districte de les Corts que doni les millors opcions i condicions als infants i més 
confianca i tranquiHitat a les seves famllies, així com a la comunitat educativa. 

El president senyor Francisco Sierra dóna la paraula al conseller Pau Guix com a portaveu del 
grup de Ciutadans-Partido de la Clutadania . 

El conseller Pau Guix inicia la seva intervenció comentant que amb la presentació de la proposta 
estan encetant un projecte de millora del sistema educatiu que, segons afirma, és el que els hi va dir en 
el Consell Escolar extraordinari la gerent del Consorci d'Educació, la senyora Mercé Massa. Respecte a 
la proposta del govem del Districte de les Corts de convertir l'escola Ausias Marc en un institut, que 
segons el conseller ja esta previst i aprovat des del 2008, no creuen que aixó sigui en benefici de millora 
del sistema educatiu i resumeix la proposta del govem com que estan tancant una escala perque no els 
hi agrada i afegeix que no els hi han explicat el motiu. Assenyala també sobre aquest institut que 
comenta que volen fer, que la senyora Mercé Massa els hi va dir en aquell Consell Escolar extraordinari 
que a curt termini no calla i és un altre deis motius pel que tampoc entenen la proposta del govern. El 
conseiJer explica tot seguit que si els cinc grups de l'oposició, tal com ha dit la consellera Udia Gallego, 
amb unes diferencies ideológiques més que patents, han demanat en bloc aquest Plenari extraordinari, 
és perqué apasten per una educació pública i de qualitat. Ja que l'educació és el futur de la societat i 
demana al govem que reflexioni sobre la possibilitat d'haver-se equivocat amb la seva proposta tenint en 
compte que el 80% deis representants i tates les AMPA pensen que s'equivoquen. 

El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova coma portaveu del PP. 

La consellera Míriam Casanova agraeix les intervencions de les AMPA de les escales públiques 
del Districte de les Corts, sobretot per haver plantejat propostes per resoldre els problemas que 
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arrosseguen aquestes escoies des oe fa molts anys. A cont1nuació dlu que tenen ciar que aquesta 
proposició conjunta per part de tots els grups de l'oposició orientada a cobrir les necessitats de l'escola 
pública al Districte de les Corts, és conseqOéncia de decisions incorrectas o de falta de resposta tant del 
govem de la ciutat com del govem de la Generalitat, per no haver re a litzat les accions necessaries per 
solucionar aquests problemas. Per tot aixó, tot seguit es dirigeix al govem del Districte de les Corts i els 
hi demana que es comprometí a donar a conéixer la planificació tant d'inversió en nous centres educatius 
especialment al nou institut, com també la despasa en millora, manteniment i nous espais en les escales 
existents al districte, no només per aquest any sinó també pels anys 2018 i 2019 que estan dins també 
d'aquest mandat. També demanen que el govem es comprometí de forma immediata a facilitar l'accés 
als informes i projectes técnics que avalin la decisió de que hi ha una necessitat de canviar d'ubicació 
l'escola Ausias March. Explica que el grup del PP va presentar aquesta petició per escrit fa quasi tres 
setmanes al govern i no han rebut resposta encara. 1 que la propia escoJa afectada ho va sol· licitar quan 
es va assabentar a la passada Audiencia Pública i tampoc té informació d'aquests documents técnics. 

El president senyor Francisco Sierra dóna la paraula al conseller Jordi Castellana com a 
portaveu d'ERC. 

El conseller inicia la seva intervenció saludant a tates les persones assistents, especialment a les 
AMPA i a tothom que ha intervingut. A continuació explica que el grup d'ERC ha signat la proposició del 
present Plenari extraordinari perqué van demanar que es convoqués en el darrer Plenari, un Consell 
Escolar extraordinari per poder debatre i prendre decisions sobre el futur del mapa escolar al Districte de 
les Corts, ja que considera que el passat Consell Escolar no va ser una sessió participativa sinó que va 
ser una sessió informativa en que se'ls hi van explicar quins canvis s'havien decidit des del govem del 
Districte i el Consorci d'Educació en la polrtica educativa del Districte de les Corts i com es configuraría el 
mapa escolar pel curs vinent. Assenyala que respecte a aquest assumpte velen insistir en la idea de que 
el Consell Escolar és un órgan polftic i de participació i no un órgan informatiu i que per tant, ha de servir 
perqué conjuntament tots els agents que hi estan implicats puguin prendre les decisions sobre com s' ha 
d'enfocar la polftica educativa al Districte de les Corts. Afegeix que un altre deis motius pels que han 
ftrmat la convocatoria del present Plenari és poder debatre i poder llanear idees sobre com es poden 
generar nous recursos pel Districte i per la seva escoJa pública. Amb la proposta presentada, el 
conseller afirma que a mig termini es guanyaran dos equipaments al Districte de les Corts, Anglesola i 
Can Rosés, i tenint en compte les dades comentadas considera que hi ha un consens generalitzat entorn 
a potenciar l'educació secundaria i la formació professional al Districte, jaque actualment només hi ha un 
centre en que hi hagi formació professional pública al Districte de les Corts, que és l'institut Ausias March 
que ofereix una titulació de grau mitja i tres de grau superior d'informatica. Per acabar, conclou que les 
peticions del seu grup són, en primer lloc que es tingui en compte el que es va parlar al darrer plenari i en 
segon lloc que es desenvolupi la seva idea de l'institut escoJa, ja que pensa que moltes famllies escullen 
l'escola concertada abans que la pública perqué la concertada molts cops garanteix un mateix projecte 
educatiu des d'infantil fins a final de secundaria. 

El president dóna la paraula al conseller Marc Faustino coma portaveu de la CUP. 

El conseller agraeix a les mares i pares de les escoles del Districte de les Corts, el seu esfory per 
aconseguir una escala pública i de qualitat. A continuació comenta que en els darrers dies, amb motiu de 
la campanya de preinscripció escolar, s'esta sentint molt a parlar de les escoles, i opina que no s'esta 
reconeixent prou el paper fonamental que considera que tenen les famflies en la comunitat educativa. 
Expressa tot seguit que considera que el Plenari extraordinari que s'esta celebrant és un reconeixement 
a la feina que fan les AMPA, i afegeix que gracies a aquestes, tots els grups municipals estan actualment 
obligats a valorar el seu posicionament entorna l'educació pública al Districte de les Corts. 1declara que 
des de el grup municipal de la CUP els animen a seguir lluitant per trabar les solucions als problemas 
exposats en el passat Pie del 3 de mar<; del 2017, en que la majería deis grups municipals van coincidir 
en que calien mesures diferents en la política educativa del Districte de les Corts, i comenta que el fet de 
que el govern anunci"i que es construiré una nova escala al Districte de les Corts actualment no 
representa un motiu d'alegria perqué considera que abans d'aixo s' han de solucionar els problemas que 
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tenen actualment les escoles ja existents. El conseller reclama que, tal com va succeir en el Consell 
Escolar del passat 14 de ma~ de 2017, esperaven la presencia de la senyora Mercé Massa, gerent del 
Consorci d'Educació de Barcelona o el senyor Miquel Angel Essomba, del Comissionat d'Educaci6 i 
Universitats, per explicar per qué el Districte de les Corts es troba en aquesta situació, ja que opina que 
la proposició presentada afecta més al Consorci d'Educació que al govem del Districte de les Corts, 
organ que el conseller opina que hauria de considerar les mesures proposades, que hauria de donar 
explicacions de par qué una escoJa pública de Les Corts pot tenir quasi el 50% del seu alumnat 
nouvingut quan aquest repartiment hauria de tenir una distribució al maxim d'igual entre tetes les escoles 
de Les Corts, i que hauria d'expllcar com ha funcionat la subcomissió territorial de garanties d'admissió 
del Districte de les Corts, que té com a missió durant tot el curs distribuir l'alumnat matriculat tora de 
termini (la matrícula viva). Entorn a la responsabilitat del Consorci d'Educació en les mesures 
demanades, el conseller també planteja que si una part important de les mesures proposades són els 
problemas de manteniment deis equipaments, no entén per que no tenen una resposta per part del 
Consorci d'Educació de forma escrita, i que si una altra de les mesures propasadas és l'institut que fa 
anys que el Districte de les Corts reclama, tampoc entén per qué no es fa p(Jblic !'informe del Consorci 
d'Educació que avala que en l'espai de l'escola Ausias March té viabilitat l'institut que esta previst. Tot 
seguit fa referencia a la maxima reducció de la segregació escolar, com a factor cabdal per assegurar la 
igualtat d'oportunitats educativas i la cohesió social de qualsevol societat, i opina al respecte que tancar 
una escola no és símptoma d'haver valorat per qué ha passat, ni és garantía de que aquesta situació no 
es tomara a produir. El conseller fa un repas a les dates deis Consells Escolars del present mandat i 
anuncia que s'han convocat dos a l'any 2015 i dos a l'any 2016 durant els meses de marc; i de novembre, 
on no es va donar cap informació sobre els problemas de manteniment i manca d'instaHacions de les 
escoles Barcelona i !taca en concret, i de cap deis problemas que poden tenir la resta d'escoles del 
Districte de les Corts i afegeix que la seva opinió respecta als Consells Escolars, les comissions i els 
grups de treball, és que són espais de participació activa en els que es comparteix la informació 
necessaria per prendre decisions entre totes les parts implicades, i que per aixo opina que els Consells 
Escolars haurien de ser espais dinamics, on es conftgurin les necessitats de les escoles i on es resolguin 
els dubtes que sorgeixin. També informa als presents que s'han fet més de 42 reunions entre el Consorci 
d'Educació i els barris per planificar !'oferta educativa 2017 i 18, i que en cap d'aquestes reunions no han 
estat presents ni consultadas les AMPA Respecta a la darrera frase de la proposició que parla del 
compromrs de tots els grups municipals amb una consulta i una participació vinculant, afirma que tots 
aquests acords quedaran sotmesos al dialeg i al consens necessari amb la comunitat educativa del 
Districte de les Corts, consens que de moment no existeix ni entom a la nova escola Anglesola, ni entom 
al tancament de l'escola Ausias March, ni entom als problemas de manteniment i recursos de les escoles 
ltaca i Barcelona. El conseller afirma que, encara i aixf, el conjunt deis grups municipals que signen la 
proposició presentada l'aprovaran, per6 declara també que la CUP espera que el govem del Districte de 
les Corts comparteixi la idea de que aquest sigui un procés vinculant en el que, el proper 20 d'abril quan 
es convoqui novament el Consell Escolar, comparteixln les estadistiques oportunas de preinscripció 
escolar i els recursos disponibles en el manteniment de les instaHacions escolars; perqué tetes les parts 
implicadas puguin fer un debat ric en idees sobre la situaci6 de l'escola p(Jblica, tenint en compte una 
visió real i global de la situació en el Districte de les Corts. 

El president presenta el torn deis dos grups municipals que no han presentat la proposició, 1 els 
hi anuncia que disposen de 21 minuts tant per aquesta intervenció com par la posterior réplica. 

A continuació, el president senyor Francisco Sierra dóna la paraula al conseller Carlos Homero 
com a portaveu del PSC. 

En primer lloc, el conseller saluda a les AMPA assistents. A continuació parla respecte a la 
proposició que s'ha presentat, i opina al respecte que es tracta d'una acció de l'oposició que considera 
rara pel fet que !'amplia majoria deis consellers i les conselleres són part decisoria i corresponsables 
també d'aquest projecte de modificació educativa al Districte de les Corts, el qual opina que millorara 
l'educació pública en el Districte, evitant per exemple els bolets als diferents equipaments públics 
educatius 1 ampliant línies en l'educació primaria i secundaria. Tot seguit dóna la seva opinió respecte a 
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la posició del GMD i d'ERC, que considera que sempre velen "sortir de perfil" en aquests tipus de 
decisions, i afegeix que també en aquest cas la CUP, que considera que acaba d'aprovar un pressupost 
que provocara que l'educació minvi ja que explica que els pressupostos que aquest grup recolza, no 
contemplen restablir la sisena hora educativa, i afegeix que les propostes que presenta la CUP al 
Districte de les Corts insten a buscar solucions d'ingressos que han estat redu1ts pel govem del GMD 
amb el suport del PP, a través de l'anuHació de les subvencions que s'atorgaven a les AMPA per les 
activitats extraescolars. Explica a continuació que el PSC ha presentat una série d'esmenes al Parlament 
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovats recentment, on instaven a dotar 
pressupostariament de recursos per l'execució de millares, d'ampliació i construcció de centres educatius 
d'educació infantil, primaria i secundaria, i recorda que el GMD, ERC, la CUP i Ciutadans van votar en 
contra d'aquesta esmena, votació que segons creu el conseller és just contraria al que se sol· licita en la 
proposició presentada. Apunta també que aquests mateixos partits van ser els que van votar en contra 
d'una esmena que va presentar el PSC on s'instava a mantenir les línies de P3 i de secundaria 
necessaries, reduir les ratios per millorar l'atenció educativa i promoure el model institut-escola, 
propostes que estan en la proposició presentada. Pel que considera que el fet de que aquests partits 
hagin fet aquesta proposta és una acció d'hipocresia política. Respecte a la posició del PP en aquesta 
proposta, el conseller comenta que són els responsables de grans retalladas en pressupostos d'educació 
i els hi recorda que quan van negociar el passat mandat amb el GMD, van decidir respecte al pressupost 
d'educació del Districte de les Corts, invertir 300,000 € en l'aparcament d'autobusos pels centres 
educatius privats com el de Solc, el de Thau i el de St. Peter's School, El conseller es dirigeix tot seguit al 
GMD per expressar que li sembla també molta hipocrita per part seva, demanar l'ampliació de l'escola 
Les Corts ja que explica que al mandat passat quan la propietat deis cinemes Renoir va cessar la seva 
activitat, van decidir instaHar la ~caldera" sense preguntar a cap grup polític, a cap entitat i tampoc a 
l'escola Les Corts. El conseller conclou que hi ha temes que inclouen la proposició amb les quals estan 
d'acord, altres amb les que estan en desacord i altres amb les que sí podrien estar a favor, com per 
exemple amb el tema de la instal·lació d'una escoJa bressol, mesura que insisteix s'ha de determinar a la 
comissió que han creat d'equipaments de forma acordada pel conjunt d'entitats que la composa. 

El president dóna la paraula al regidor senyor Agustí Colom. 

En primer lloc el regidor agraeix la presencia de les AMPA del Districte de les Corts i les seves 
intervencions. Explica a continuació que ha observat un cert escepticisme en algunes de les 
intervencions que no calia i utilitza aquesta intervenció per explicar tots els elements fora d'elements 
d'escepticisme poHtic. Aclareix entom a la present sessió, que no consisteix sota el seu punt de vista, en 
un debat per fer idees, sinó un debat per veure quines solucions poden donar a una problematica que 
s'ha viscut en els últims anys al Districte de les Corts en l'escola infantil i primaria, que consisteix en que 
hi ha més demanda que oferta, més enlla de la desproporció que existeix entre l'escola pública i privada, 
El regidor exposa que creu que aquesta problematica que ja en anys anterior s'ha solucionat amb 
"bolets• que afecten a diverses escoles del Districte de les Corts, seguiré existint en els propers anys 
segons les estadfstiques d'inscripcions que indiquen que seguiré havent més demanda que oferta 
d'escola pública i explica que amb les mesures que el govern propasa, pot garantir que per el proper curs 
no hi haura cap boleten cap de les escales, construint una escoJa alternativa nova al carrer Anglesola i 
donant-li una ubicació provisional fins que l'escola estigui acabada. 

El regidor explica que la proposició presentada canvia el sentit de la proposició anterior, 
presentada per Ciutadans el 2 de mar~. Aquesta deia que l'espai que queda lliure a Can Rosés no es faci 
servir per grups provisionals d'educació infantil, sinó que es retorni a l'escola ltaca; per tant en la 
proposició anterior, la del2 de mar9, no es demanava una escoJa, a Can Rosés la provisional i en canvi 
ara sí. O la propia CUP quan deia que l'escola ltaca era qui tenia que incorporar la masía de Can Rosés; 
i en aquesta proposició es diuen coses diferents de les que es van dir fa ni tan sois un mes. Per aixó, el 
regidor afirma que en tan sois un mes, tots els grups s'han desdit de les propostes inicials. 
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Respecte al que comentava el conseller Carlos Homero de les decisions que va prendre el Grup 
Municipal Demócrata fa tres anys, el regidor opina que les seves propostes no són coherents i afegeix 
que esta segur que tots els grups saben quina és la situació real respecte als espais públics en el 
Districte de les Corts, i recrimina als grups polítics que podien haver fet una proposta alternativa abans, 
peró que no l'han fet perqué era incoherent amb les dedicions que havien pres temps enrere, i que ara a 
més a més demanen propostes amb dues característiques que consisteixen en que es cre"i una escora 
que pugui anar incrementant les seves places i que tingui oberta la seva matrícula (matrícula viva). El 
regidor, tot seguit explica sobre la matricula viva, que quan va assumir el cérrec en el Districte de les 
Corts, va estar estudiant quina era la realitat del districte, i va observar una informació que és pública i 
que assenyala la proporció d'alumnes nouvinguts respecte el total d'alumnes, i afirma que tots els grups 
polítics van poder veure que hi havia una escola que presentava un percentatge del43,7%, 8,2 vegades 
per sobre de la mitjana i 3,2 vegades respecte a la que li continuava, que representa un percentatge deis 
més elevats no sois de Barcelona sinó també de Catalunya, pel que considera que els grups polftics no 
poden afirmar que no tenien accés a aquestes dades i els hi recomana també que llegeixin els dos 
informes que té el sfndic de greuges sobre el tema de la segregació per veure les dades i les solucions 
que propasa. Completa la seva intervenció en referencia a la segregació, que tal com el slndic de 
greuges diu en el seu informe: hi ha centres en millors condicions objectives per atreure la demanda que 
altres. 1 afirma que és aquesta la realitat existent en el Districte de les Corts, en la que hi ha un centre 
que té dificultats per atreure demanda, i el que s'ha fet, ja que ningú ho havia abordat fins ara, és fer una 
proposta que consisteix en crear una nova escola que absorbira l'escola Ausiés March, una nova escola 
que donara millors prestacions a Ausias March i que permetra resoldre un problema de demanda pública 
per sobre l'oferta, i paral·lelament, aconseguir un nou equipament que és un instltut llargament demandat 
en el Districte de les Corts. Respecte a la proposició presentada, el regidor anima també als grups 
polítics que han preparat la proposta a presentar un pressupost vinculat als pressupostos recent aprovats 
per la Generalitat de Catalunya, que indiqui d'on sortira el finan~ment per l'institut, l'institut-escola, o pel 
centre de formació professional que demanen en la seva proposició, malgrat la posició de la Generalitat 
de Catalunya. Per finalitzar, el regidor comenta que cap deis grups polltics que han presentat la 
proposició han parlat d'educació pública ja que en cap moment han parlat per exemple, del professorat i 
les seves condicions laborals, no han parlat de retalladas, no han parlat de la LOMCE, ni deis grups que 
intenten carregar-se la immersió lingOfstica i que només s'ha parlat d'AMPA i Consells Escolars ja que 
són grups tan diferents que no es posarien d'acord amb tots els assumptes que segons el regidor 
compasen l'educació pública. 

El president obre novament el tom pels grups proposants. 

El president dóna a la paraula a la consellera Lidia Gallego com a portaveu del GMD. 

La consellera comenc;a fent l'observació de que li sorpren que els dos partits de govem hagin fet 
dos intervencions tan diferents i es pregunta si estaran d'acord amb la replica. A continuació fa referencia 
a la intervenció deis partits del govern i expressa la seva opinió al respecte dient que considera que 
després de dos anys de mandat, el govern no hauria d'estar repartint culpes i explicant decisions del 
passat, sinó admeten responsabilitats. 

Tot seguit es dirigeix als grups que formen el govem per fer que reflexionin entorn al fet que cinc 
partits de l'oposició amb les seves diferencies latents han presentat una proposició conjunta, pel que 
haurien de veure que tothom opina que la proposició del govern no és del grat de cap deis grups de 
l'oposició, i considera que no ha estat una proposició construi'da de forma participativa, ni amb els grups 
polítics ni amb les famílies, a les que considera que han demanat opinió massa tard i de les quals no 
tenen en compte les seves necessitats. A continuació, i tenint com a referencia la planiftcaeió que segons 
la consellera el govern pretén portar a terme, exposa que no es contempla quan es resoldran les 
necessitats d'espai de l'escola ltaca, a banda de les mHiores que l'escola necessita, que l'escola 
Barcelona tomara a tenir un problema d'espai, que no es solucionen els problemas que han exposat de 
l'escola Duran i Bas, i que a l'escola Ausias March, en que les famílies que hi porten als infants estan 
contentes i volen seguir a l'escola, es segmentara separant lfnies a !'espera de la construcció d'una nova 

9 



Ajuntament 
de Barcelona 

escoJa que incorporara els infants de l'escola Ausias March i els infants de les lfnies disgregadas de 
l'escola Ausias March per tornar a estar tots junts, ubicant la nova escoJa a l'espai previst per construir un 
nou institut que anira en un futur a l'actual Ausias March, i afegeix que li sembla inconcebible, i més 
quan aquest pla suposa la utilització durant tres anys de la masia de Can Rosés. En resum, la consellera 
conclou que el problema existent no és puntual ni d'un únic centre i opina que cal abordar-lo amb una 
visió de conjunt, resolent les casufstiques i necessitats de cada centre pero alhora tenint una visió global 
del mapa educatiu del Districte de les Corts, jaque considera que l'escolarització és un tema sensible 
perles famílies, i un tema de fonaments de la nostra societat, i que trencar la confian9a de les famílies i 
de la comunitat educativa en aquests aspectes és dinamitar el futur. La consellera per acabar la seva 
intervenció, dóna la seva opinió sobre la gestió del govern entorn al problema amb les escales del 
Districte de les Corts, i comenta que per una banda, considera que no han tingut en compte a ningú per 
dissenyar la seva proposta i per altra banda, que no han tingut una visió de més abast amb aquest 
assumpte. 

El president Senyor Francisco Sierra dóna la paraula de nou al conseller Pau Guix com a 
portaveu de Ciutadans. 

El conseller Pau Guix, es dirigeix al conseller Carlos Hornero i di u literalment: "Muchas gracias 
señor presidente. Señor Hornero, yo no sé qué fijación tiene usted con las piscinas de barro, pero bueno, 
vamos a hablar de cosas serias. Mire, sobre los "bolets", el de la escuela Barcelona podfa haber ido a 
Ausias March, no tenran por qué haberlo hecho, hubieran repartido a los niños, estarían en Ausias March 
y no tendríamos este problema, pero como su proyecto era cerrarlo pues así estamos. Se les presentan 
enmiendas y no se aprueban, pues bienvenidos a nuestro mundo; aquí presentamos proposiciones que 
se aprueban y tampoco se cumplen. ¿Hipocresía política?, será la suya, que ustedes gestionan el 
Consorcio de Educación y son el gobierno, y ustedes tienen la capacidad ejecutiva, no nosotros, la 
oposición. Hablan de democracia: son los primeros que no cumplen con los acuerdos de este plenario; le 
recuerdo que usted votó en contra de tres "escales bressol" de titularidad municipal, usted votó en contra 
o se abstuvo, que para el caso es lo mismo, a las proposiciones de Ciudadanos y también a la 
proposición del PP, y sino miraremos las actas.". A continuació es dirigeix al regidor Agustí Colom, i 
respecte al que comenta de quina dinamica es pot donar a l'escola a Les Corts, el conseller propasa que 
les famflies i els infants no pateixin la seva manca de política educativa. Afegeix també que el seu grup 
no vol que hi hagin "bolets", motiu pel que segons el conseller, el regidor ha dit que es fa l'escola, i 
comenta que han tingut que canviar la seva posició sobre la utilització de l'espai de Can Rosés és 
perqué el govern no atén a raons ni accepten prendre una decisió de forma consensuada, i remarca que 
si és el que ha fet la resta d'oposició que han estat parlant i han arribat a diferents acords. Expressa tot 
seguit, que Ciutadans esta a favor de l'escola pública, que traba positiu que hi hagi una escoJa pública 
més al Districte de les Corts i que si hi ha més demanda millar i que en el casque la demanda sigui la 
mateixa, es poden reduir ratios i els nens tindran una qualitat educativa majar. Planteja entorn a la 
construcció de la nova escoJa i la previsió temporal d'aquesta, que si la construcció de l'escola trigara 4 
anys i a Can Roses només hi ha espai per fer de centre provisional durant tres anys, que passara en 
aquest quart any, i afegeix que si el govem pretén posar barracons per solucionar aquest problema, 
considera que no sera una mesura que fomenti la educació de qualitat. Tot seguit li recorda alió que ha 
comentat en la seva primera intervenció que va dir la gerent del Consorci d'Educació al respecte: que no 
hi havia necessitat de ter un nou institut de secundaria a curt termini i que quan es produeixi la necessitat 
d'escolarització de secundaria ja es parlara de la reforma que s'ha de fer a I'Ausias March. Per finalitzar, 
el conseller també planteja que aquesta mesura que esta plantejant el regidor, pot suposar un problema 
en la demanda de l'escola Ausias Marc, jaque opina que cap família pensara en matricular els seus fills 
en un centre que en poc temps tancara. 

El president dóna la paraula a la consellera Míriam Casanova coma portaveu del grup del PP. 

La consellera afirma de fOrma inicial, que sr que és cert que l'any 2012 van pactar el pressupost 1 

també recorda que van incrementar les transferéncies al Consorci d'Educació, 1que van crear una lfnia 
especifica d'ajuts a aquells nens que eren de famflies amb escassos recursos, (el projecte del sopar 
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berenar), i a més a més, comenta que també van ImpUlsar noves esco1es a mes ae les reformes d'obres 
que es van fer, i proposa al conseller Carlos Hornero que expliqui que va pactar l'any 2015 amb el GMD. 
Considera que, tal com sembla, el govern de la Generalitat de Catalunya i el de la ciutat no han fet una 
planificació de totes les actuacions necessaries a les escores públiques del Districte de les Corts, i per a 
ella aixo significa que no és una prioritat del govem ni de la ciutat ni de la Generalitat, de Catalunya 
garantir una educació pública de qualitat, la qual considera que és fonamental per garantir la igualtat 
d'oportunitats en el món laboral i també per millorar la cohesió social. Tot seguit es dirigeix al regidor 
Agustí Colom i li expressa que no entén perqué el govern del Districte de les Corts no es comprometa 
donar a conéixer les actuacions d'inversió, millora, manteniment i nous espais, si és que ho té previst. 
per millorar l'educació pública al Districte de les Corts, tenint en compte que moltes d'aquestes 
actuacions són urgents, i que tampoc es comprometí a facilitar l'accés als informes o projectes técnics 
que avalen la necessitat de canviar d'ubicació l'escola Ausias March, i opina que seria molt greu que no 
existissin aquests informes perqué considera que voldria dir que el govern del Districte de les Corts ha 
pres una decisió arbitraria, no esta emparada en la defensa de !'interés general, i assenyala que en els 
propers dies, el PP demanara aquesta informació directament a !'oficina de transparencia de 
I'Ajuntament de Barcelona, com també a la comissió de garantía de dret d'accés a la informació pública 
de la Generalitat de Catalunya. 1 en el cas que no existeixin aquests informes tecnics, estudiaran la 
possibilitat d'interposar recurs judicials a les instancies corresponents per possible delicte. 

El president dóna la paraula de nou al conseller Jordi Castellana com a portaveu d'ERC. 

El conseller Jordi Castellana inicia la seva intervenció mostrant la seva decepció en quan a la 
intervenció del conseller Carlos Hornero i les seves mencions al grup d'ERC. Tot seguit, exposa que el 
departament d'educació aquest any ha aguantat el pressupost un 8,5%, 338 milions d'euros, un 
pressupost total de 4.821 milions d'euros, que considera que es podría augmentar més si un deis grups 
de govem no hagués votat un canvi a la constitució espanyola amb el PP per tal de marcar encara més 
les polítiques d'austeritat i marcar encara més que els diners s' han de centrar en pagar deute en lloc de 
ter polítiques socials. El conseller segueix amb la seva intervenció insistint en la proposta que diu que 
apesten per l'institut escoJa. Entorn a la segregació escolar, comenta que el 10-12% d'alumnes i de 
famílies que en primaria han apostat per l'escola pública en secundaria se'n van a la concertada o a la 
privada, i opina al respecte que potser per manca de projectes. El conseller també mostra el seu 
desacord amb els comentaris sobre la seva gestió quan afirma que es van enterar parlant de l'escola 
ltaca que es plantejava un canvi en tot el mapa escolar del Districte de les Corts, en lloc de fer propostes, 
debatre i buscar solucions per millorar la situació com han fet ells i demanen que el govem deixi de fer 
acusacions i comenci a assumir responsabilitats. Per últim, el conseller fa referencia als dos espals que 
es guanyarien al Districte de les Corts amb tots aquests canvis que són Anglesola i Can Rosés. Pregunta 
si la decisió ja esta presa o si encara hi ha espai pel debat, 1 dóna la seva opinió de la importancia que 
troba en el fet d'escoltar i treballar amb tota la comunitat educativa, sempre perqué no torni a passar el 
que ens ha passat. Demana una mica més de tranquiHitat, d'escoltar i treballar conjuntament. 

El pres ident dóna la paraula al conseller Marc Faustino com a portaveu de la CUP. 

El conseller explica que fara a continuaci6, un resum d'un document de nou pagines que el grup 
parlamentan ha fet sobre el tema deis pressupostos, en el qual s'esmena la polftica relativa a l'educació 
introduint tetes les demandes a la reversió de retalladas de personal i també de blindatge de les escoles 
públiques per evitar tancaments. El conseller declara al respecte que han presentat 111 esmenes, ha 
mobilitzat 750 partides deis pressupostos, s'ha augmentat el finan~ament, s'ha augmentat el nombre de 
mestres, i s'han inclos nous equipaments a tot el territori miljan99nt un grup de treball, i dirigint-se 
principalment al conseller Carlos Hornero, afirma amb el recolzament d'aquestes dades que han estat 
fent proposicions per augmentar l'ampliació i millora deis centres escolars, assegurar la continu'itat de 
línies d'instituts i escoles, augmentar el transport escolar i les beques menjador. AprofJta també per 
aclarir que els components de la CUP en cap moment han votat en contra de les proposicions del Partit 
socialista sinó que s'han abstingut per la falta de concreció en les propostes. Tot seguit es dirigeix al 
regidor i Ji demana que, encara que existeix un projecte d'oferta educativa que portaran a terme perqué 
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s'ha decidit des de govem, velen poder debatre les propostes 1 poder compartir la informació i tenir tetes 
les dades, com espera que succeeixi el proper 20 d'abril en el Consell Escolar en el que esperen que es 
puguin ensenyar les dades de les preinscripcions de les 8 escotes públiques i les escales concertadas 
del Districte de les Corts, a més a més de tenir a la seva disponibilitat els informes sobre la viabilitat de 
l'institut Ausias March, la memoria de la subcomissió territorial de garanties d'admissió i el pla d'inversió 
de manteniment. 

El president dóna pasa la replica del grups de govern. 

En primer lloc, el president dóna la paraula al conseller Carlos Hornero coma portaveu del PSC. 

El conseller vol aclarir, especialment a la portaveu del GMD, que el govem del Consorci 
d'Educació ha validat aquesta decisió, on a més comenta que estan representats també el GMD com a 
grup de "Junts pel sí", ja que la norma que regula els processos del Consell Plenari ens exigeix 
posicionar-nos coma grups, no coma govern, a les proposicions. També aclareix que la instaHació de 
l'escola Barcelona es va fer al mandat passat, quan estava Convergencia i Unió al govern; igual que es 
va ter l'eliminació o la impossibilitat de poder créixer l'escola Barcelona o el centre cfvic de Masferrer, a 
l'espai que deixaven els cinemes Renoir, una decisió que segons el conseller Carlos Homero, no van 
consultar amb cap altre grup polític. Per acabar, avanya. la seva la votació i comenta que votara en 
contra perqué hi ha punts amb els que estan d'acord i altres que estan en desacord, pero que segueixen 
tenint el compromfs de seguir parlant la proposta. 

En segon lloc, dóna la paraula al regidor Agustí Colom coma portaveu de Barcelona en comú. 

El regidor comenta inicialment que així com li recriminen que no esta assumint les responsabilitat 
que li pertoquen, ja que en quatre anys no s'havia parlat de cap nova escola i que cada any anaven 
apareixent "bolets" sense que ningú fes res. Afegeix que entén que el procés intermedi no és el més 
c6mode perles famílies que hauran de portar als seus fills a una escola provisional de forma inicial i que 
hauran d'inscriure'ls a una escala que encara és un projecte, pero esta conven~ut que amb aquestes 
mesures es donen resposta a necessitats que té el Districte de les Corts. Explica que esta intentant 
canviar la situació sense buscar ser aclamat amb accions com la realitzada a l'escola ltaca en la que han 
solucionat un problema relacionat amb els aiguats que tenien des de fa 9 anys. Afegeix que traba normal 
que si se'ls hi dóna la responsabilitat, decideixin sobre les proposicions. El regidor declara a continuació 
que no esta d'acord amb l'opinió del conseller Pau Guix que considera que el govern amb l'escola Ausias 
March fa un nou "bolet" i afegeix que considera que tots els grups ja saben quina és la situació d'aquesta 
escala perqué afirma que la informació al respecte és pública, i que considera que estan fent mala 
publicitat de l'escola i la pot pe~udicar. A continuació descriu algunes accions amb l'objectiu de donar 
solucions a les problematiques de les escotes com a l'escola ltaca amb la que s'han compromés a 
treballar en el tema de la cuina i en el tema del sorral, o amb l'escola Barcelona amb la que estan 
intentant solucionar el tema de l'espai que plantegen, tema que cap altre grup polític segons el regidor ha 
ates amb anterioritat. En referencia al que comentava la consellera del PP sobre les decisions arbitrarias, 
les quals el regidor defineix com aquelles que van contra les lleis, la raó o la justicia, aclareix que en cap 
cas s'estan prenent dedicions d'aquest tipus i que el govem el que esta fent és encarar-se amb el 
problema de la ma del Consorci d'Educació de Barcelona que és govern de I'Ajuntament de Barcelona 
en un 40% i en un 60% de la Generalitat de Catalunya, organs que han d'assumir en la proporció que els 
correspon la responsabilitat també de les dedicions que prenen, i per acabar reclama que haurien de 
deixar de fer accions d'oposició tant en les mesures de I'Ajuntament de Barcelona com en les de la 
Generalitat de Catalunya en les accions dirigidas a millorar l'educació, i defensar conjuntament aquesta 
proposta que és pel bé de la comunitat educativa del Districte de les Corts. 

El president obre per última vegada el torn als grups proposants i els hi dóna l'oportunitat de 
finalitzar amb el temps del que disposaven i que no han fet servir en les anteriors intervencions. 

El president dóna la paraula a la consellera Lídia Gállego i li anuncia que li resten 24 segons de 
temps per intervenir. 
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La consellera apunta que desitja que quedi ciar que pretenien que el present Plenari s'interpreti 
com un Plenari singular i excepcional, i demana que el que s'ha proposat es dugui a terme í que el 
govern faci una gestió curosa i diligent, donant resposta a totes les famflies assistents. 

El president d6na també la paraula al conseller Pau Guix com a portaveu de Ciutadans. 

El conseller Pau Guix diu llteralment dirigint-se al conseller Carlos Hornero: "Muchas gracias 
señor presidente. Sef'lor Homero, yo le recuerdo, votó, no nos dio apoyo porque dijo textualmente que 
era un brindis al sol, y lo buscaremos en el acta, el hacer tres escuelas bressol públicas de titularidad 
pública en Les Corts; lo buscaremos en el acta, no se preocupe, ya se lo enviaré luego. Usted acusa, 
usted acusa al gobierno anterior de que hizo algo mal,¿no? Con el CPR, con el espacio donde estaban 
los cines; pues seguramente es asl y le doy toda la razón, pero, ¿sabe cual es la diferencia con usted y 
su gobierno? Que ellos ahora quieren rectificar, ésa es la gran diferencia". A continuació es dirigeix al 
regidor Agustí Colom en referencia al que ha dit anteriorment de que fa nou anys que hi han problemas i 
que s'han resolt ara, i li recorda que en aquella etapa governava a la ciutat el partit matriu de Barcelona 
en Comú, segons el conseller Pau Guix, i el PSC per acabar li recrimina les acusacions que diu que el 
regidor ha fet de voler el mal a les escoles amb la proposta presentada i que no creu que estigui fent una 
bona feina. 

El president dona la paraula a la consellera Mlriam per part del PP a la que li assenyala que li 
resten dos minuts 37 segons. 

En primer tloc, la consellera recorda al govem que aquesta proposiciO conjunta ha estat 
aprovada en el Consell Plenari i per tant és un mandat polltic pel govern del Districte de les Corts, ja que 
el Consell Plenari és I'Organ de maxim poder decisori del Districte, i aclareix que aixO vol dir que el 
govern del Districte de les Corts haura de vetllar per la continuTtat de l'escola Ausias March, per la 
construcció d'un nou lES, una nova escora i un nou centre públic de formació professional, com també 
resoldre els problemas de falta d'espai, necessitat de recursos de l'escola Barcelona, ltaca, Les Corts i 
també les que puguin haver i que no es coneixen. La consetlera expressa que l'ajudaran en tot el que 
faci falta, perqué aquesta proposici6 vagi endavant i afegeix que es conscient que és molt completa i 
molt ambiciosa, pero es compromet a posar-se a la seva disposició per ajudar-los també a portar-ha 
endavant. També comenta que han fet tot el que han pogut també a la Generalitat amb el pressupost 
d'enguany, perO el que ha passat és que no hi ha dotació económica per la construcció de noves escoles 
ni instituts al Districte de les Corts enguany. La consellera apunta al respecte de la proposta, que no són 
gaire optimistas de que realment es compleixi per dos motius, perqué aquests problemas estan pendents 
des de fa molts anys i perqué estan acostumats a que aquest govern incompleixi sistematicament els 
acords polltics que s'adopten al Consell Plenari. 

El president dóna la paraula al conseller Jordi Castellana com a portaveu d'ERC i !'informa de 
que disposa de vint segons. 

El conseller aprofrta aquesta breu intervenció per dirigir-se al regidor per explicar-li que 
consideren que les decisions d'aquest tipus s'han de propasar en el marc del Consetl Escolar que és on 
hi participa tothom i insisteix en la idea de que aquest espai serveixi per canviar les coses. 1 per acabar, 
el consetler recorda l'última frase de la proposici6: "tots aquests acords quedaran sotmesos al dialeg i 
consens necessari ambla comunitat educativa del Districte", que és el més important de tot plegat r que 
per tant des del grup es defensara trebaUar tots junts i la coresponsabilitat a l'hora de dissenyar la polftica 
educativa del Districte de les Corts. 

El president d6na la paraula al conseller Marc Faustino coma portaveu de la CUP. 

El conseller de la CUP pregunta al regidor si li pot confirmar la data del Consell Escolar. 

El president senyor Francisco Sierra declara aprovada amb dotze vots a favor deis grups 
proposants i tres en contra deis grups del govem la proposici6 següent: "Que, tot partint d'un 
compromís absolut i irrenunciable amb una educació pública i de qualitat, el govem del Oistricte 
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de Les Corts instara al Consorci d'Educació de Barcelona a solucionar de manera immediata 
toles aquel/es situacions que afecten negativament a diverses escales i centres educatius de 
titularitat pública, la comunitat educativa, /es famf/ies i el alumnat mitjanyant les següents 
mesures: 

10. 	Que es mantingui la preinscripció d'un grup complet de P3 a /'Escota Ausias March peral curs 
2017~18, i que es garanteixi per al futur la continuifat d'aquesta escoJa i del seu projecte 
educatiu, tot rebutjant expllcitament el seu tancament. 

11. 	Que al solar del carrer Angleso/a núm. 50 on eslava previst el nou lnstitut Europa~Anglesola 
acordat al Pla d'Equipaments Educatius de 2008, es construeixi un lnstitut i no una EscoJa, amb 
el compromfs que estigui en funcionament peral curs 2020~21. 

12. 	Que es construeixi una nova Escota a Les Corts de forma que estigui en funcionament per al 
curs 2020~21, i que s'inclogui en el Pla d'Equipaments del Districte, a fi i efecte de: 

• 	 Trasl/adar e/s alumnes que comenyaran a /'espai educatiu provisional de Can Rosés des 
del curs 2017-18. 

• 	 Acollir e/s nous alumnes del primer curs de primaria queja no tindran aules disponibles a 
J'espai educatiu provisional de Can Rosés. 

• 	 Que la nova escota tingui en compte la previsi6 de possible creixement de la demanda 
d'escolaritzaci6 i tingui la capacita! per aco/lir-la. 

13. 	Destinar la masía de Can Rosés per a la construcció d'una Escota Bresso/ que pugui compartir 
projecte educatiu amb /'Escota /taca, un cop construrt l'equipament docent al solar situat a la 
cantonada entre els carrers Anglesola i Numimcia. Els espais polivalents així com e/s espais que 
no ocupi J'Esco/a-Bressol a la Masía de Can Rosés seran utilitzats per /'EscoJa /taca. 

14. 	Que es reso/guin les necessitats d'espai de /'EscoJa Les Corts; que el Govem del Districte adopti 
el compromís de que aixo sigui recollit i fractal al Pla d'Equipaments d'aquest mandat per tal de 
trobar-hi una soluci6. 

15. 	Que es resolguin les necessitats d'espai de /'Escota Barcelona, retomant l'espai que actualment 
ocupa el Centre de Recursos Pedagógics (CRP), un cop aquest tingui una nova ubicaci6 d 'acord 
a les seves necessitats; que el Govern del Districte es compromet a inc/oure en el Pla 
d'Equipaments del Districte un nou espai peral CPR. 

16. 	Aprofitar els nous equipaments docents públics previstos al Districte per tal d'implantar un 
projecte d'lnstitut Escota i un Centre Docent públic de Fonnaci6 Professional al Districte de les 
Corts. 

17. 	Garantir una partida pressupostaria suficient i necessaria d'inversió anual i, si s'escau, plurianual, 
par al manteniment i mi/lores de tots e/s centre educatius del nostre Districte. 

18. 	El Districte de les Corts convocará un Conse/1 Escolar Extraordinari abans del día 20 d'abril per 
tal de valorar amb el conjunt de la Comunitat Educativa de Les corts les dades de la preinscripció 
escolar del segon cicle d'educació infantil, educaci6 primaria, centres integrats i educaci6 
secundaria obligatoria. 

Finalitzades les intervencions i no havent-hi més temes a tractar, el president, senyor Francisco 
Sierra, agraeix a tothom l'assistencia i aixeca la sessió a les 19.30 hores, el contingut de la qual certifico. 

Vist-i-plau 

La secretéria 
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