ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA
CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/14-15
Caràcter: extraordinari
Dia: dilluns 19 de febrer de 2015
Hora: de 17.30 a 18.50 h
Lloc: sala de reunions de la regidoria del Districte I
ORDRE DEL DIA

1.

Construccions escolars pendents a la nostra ciutat

HI ASSISTEIXEN:















Lluís Esteve Garnés, president del Consell
Josep Ma. Tarrats, secretari del Consell
Teresa Sambola, cap de servei d´Educació
Pep Vallecillos, assessor regidoria d´Educació
Ferran Estrada Izquierdo, representant al professorat de primària pública
Carme Pinós Piqué, UGT L´Hospitalet
Merche Garcia Villatoro, representant del Consell de la Joventut i l’Esplai
Ernesto Sánchez García, en representació del sindicat d’ensenyants CCOO
Cristina Balagué, en representació escoles públiques de primària
Carme Martínez, directora de l´escola Ernest Lluch
Carme Rocosa, àrea de Benestar i Famílies
Gemma Vázquez, directora del Centre de Normalització Lingüística
Silvia Pérez Fernández, en representació del sindicat d’ensenyants USTEC
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CONVIDATS:















Miquel Zorraquino Cebrián, president AMPA Ernest Lluch
Laura Romera España, membre AMPA Frederic Mistral
Rubén Casellas Martínez, president AMPA Frederic Mistral
Miriam Molina Ramirez, membre AMPA Frederic Mistral
Juan Carlos Calderón Moya, president AMPA Busquet i Punset
Olga del Amo, membre AMPA Busquet i Punset
Xavier Nantes, membre AFA Paco Candel
Paco Arias, vicepresident AFA Paco Candel
Nuria Muñoz, membre AFA Paco Candel
Roberto Gonzalez, membre AFA Paco Candel
Enric Roldán, Associació de mestres El Casalet
Laura Calls, FAPAC
Nacho Pallás, FAPAC

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

 Manel Ramón Urban, en representació de les direccions de secundària pública
 Jenny Merino, en representació de l’AMPA de l’escola pública de secundària
 Tomás Serrano Mínguez, en representació de l’associació d’empresaris AEBALL

TEMES TRACTATS

1. Construccions escolars pendents a la nostra ciutat
Pren la paraula el regidor d’Educació per donar la benvinguda als presents.
Es dóna la paraula a la vicepresidenta de la FAPAC que, com a mare de l’escola Milagros
Consarnau i com FAPAC, comenta que la Generalitat no té previst fer els nous edificis de
les escoles del Pla d’urgència. Que els nous edificis per les escoles que estan en mòduls,
la Generalitat no dóna cap termini.
Davant aquesta situació, s’ha demanat al Consell Educatiu fer una reunió per conèixer la
posició de l’Ajuntament i poder establir amb aquest i les AMPA de les escoles afectades
algunes accions conjuntes.
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El regidor d’Educació comenta que el Departament d’Ensenyament incompleix els acords
establerts i presenta la documentació del dossier que es reparteix als presents i que inclou
el protocol de col·laboració, les actes de la Taula Mixta, les mocions i preguntes
parlamentaries i els solars oferts per les escoles que es troben en mòduls.
Es dóna la paraula als representants de les AMPA i cada una explica totes les gestions,
revindicacions, manifestacions i denúncies que van fer al Síndic de Greuges i que, en
alguns casos acompanyats de la direcció del centre, van remetre al Departament
d´Educació. Totes aquestes accions han estat infructuoses.
El regidor explica que l’Ajuntament no és competent a l’hora de fer les obres però sí que ha
fet moltes inversions com la cuina de l’escola Mare de Deu de Bellvitge, els lavabos de
l’escola Frederic Mistral i la teulada de l’escola Pau Sans, entre d’altres.
Amb la participació i opinió de tots es concreta:
- Que tot i les mancances de les escoles públiques, es manté la qualitat educativa.
- Fer una relació de la situació de cada centre i les accions que s´han fet.
- Coordinar-se per fer accions conjuntes i exercir més pressió.
- Mantenir tots els canals oberts amb el Departament.
ACORDS:
S’acorda crear un grup de treball pel seguiment de les obres i construccions pendents amb
representants del consell educatiu, membres de totes les ampa afectades i la Fapac.
Es convoca la primera reunió el dijous 29 de gener a les 18 hores al carrer Girona 10, 2a
planta, a la sala de reunions de la regidoria d´Educació.

Es tanca la sessió a les 19 hores.

El secretari

Vist i plau
El President

Josep Ma. Tarrats
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