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CONSELL PLE 

DISTRICTE DE LES CORTS 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA 

Vista la petició de data 22 de mar~ de 2017 adr~da al President del Consell de Districte de 
les Corts i signada per 12 consellers/ conselleres deis grups munlcipals de Cs, PP, GMD, 
ERC i la CUP del Districte de les Corts, el regidor president del Consell de Districte de les 
Corts, de conformitat amb l'article 46,2a) de la Llei de bases del regim local, l'article 98 del Text 
Refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya, l'article 68 del Reglament Orgttnic 
Municipal i l'article 35.1 de les Normes reguladores del Funcionament deis Districtes, ha 
disposat convocar una sessió extraordinaria del Consell de Districte de les Corts que tindra !loe 
el dia 5 d'abril de 2017 a les 18.00 h al Saló de Plens del Distrlcte, pla~a Comas,18, pi. 
Soterrani 1, per tractar exclusivament de l'assumpte indicat en la petició de convocatoria 
esmentada, consistent amb el segOent 

ORDRE DEL OlA 

ÚNIC. PART D'IMPULS 1 CONTROL 

PROPOSICIÓ: "Que, tot partint d'un compromfs absolut 1 irrenunciable amb una educació pública 
i de qualitat, el govern del Districte de Les Corts instaré al Consorci d'Educació de Barcelona a 
solucionar de manera immediata totes aquelles situacions que afecten negativament a diverses 
escales i centres educatius de titularitat pública, la comunitat educativa, les famllies i el alumnat 
mitjan~ant les segOents mesures: 

1. 	 Que es mantingui la preinscripció d'un grup complet de P3 a I'Escola Ausitts March per al 
curs 2017-18, i que es garanteixi per al futur la continu'itat d'aquesta escota i del seu 
projecte educatiu, tot rebutjant explícitament el seu tancament. 

2. 	 Que al solar del carrer Anglesola núm. 50 on estava 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 . 

3. 	 Que es construeixi una nova EscoJa 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: 

• 	 Traslladar els alumnes que comen~aran a l'espai educatiu provisional de Can 
Rosés des del curs 2017-.18. 
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• 	 Acollir els nous alumnes del primer curs de primaria que ja no tindran aules 
disponibles a l'espai educatiu provisional de Can Rosés. 

• 	 Que la nova escola 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 Escola Bressol que pugui 
compartir projecte educatiu amb I'Escola ltaca, un cop constrult l'equipament docent al 
solar situat a la cantonada entre els carrers Anglesola i Numancia. Els espais polivalents 
aixf com els espais que no ocupi I'Escola-Bressol a la Masía de Can Rosés seran utílitzats 
per J'Escola ltaca. 

5. 	 Que es resolguin les necessitats d'espai de I'Escola Les Corts; que el Govern 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 I'Escola Barcelona , retornant l'espai que 
actualment ocupa el Centre de Recursos PedagOgics (CRP), un cop aquest tingui una 
nova ubicació d'acord a les seves necessitats; que el Govern del Districte es compromet a 
incloure en el Pla d'Equipaments del Districte un no u espai peral CPR. 

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

8. 	 Garantir una partida pressupostaria suficíent i necessaria d'ínversió anual i, si s'escau, 
plurianual, peral manteniment i millares de tots els centre educatius del nostre Districte. 

9. 	 El Districte de les Corts convocara un Consell 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, educació primaria, centres 
integrats i educació secundaria obligatOria. 

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

Barcelona 27 de mar~ de 2017 

El regidor president del Consell 
La secretariadel Districte 

Francisco Sierra López 


