
 

 
El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú a proposta de FAMPAS Badalona, d’acord 
amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, a fi 
de que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de 
l’Ajuntament de Badalona la següent moció: 
 
 
 
 
MOCIÓ PER AFRONTAR LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA A L’ESCOLA PÚBLICA DE LA CIUTAT 

DE BADALONA 
 
A la nostra ciutat la preocupació per l’escola pública és cada vegada més gran, l’acumulació de 
temes pendents és tan greu i significativa que ens obliga i ens fa responsables alertar sobre les 
problemàtiques que ja s’han produït i que es poden produir. 
La  qualitat de l’escola pública i la lluita contra la segregació escolar  és central en la igualtat 
d’oportunitats de tots els nens i nenes de la nostra ciutat.  
El govern de la ciutat ha d’actuar amb urgència per afrontar temes tan greus com la construcció 
d’edificis escolars davant la condició de provisionalitat crònica d’alguns centres, el desequilibri de 
l’oferta de places públiques i la mala planificació de mapa escolar en algunes zones de la ciutat o la 
manca de manteniment de les escoles. La negociació d’un nou pressupost de la Generalitat, 
administració que té les competències en projectes i en inversions dels centres de secundària se’ns 
presenta com una oportunitat. 
 
Per això el ple municipal  

 
ACORDA 

 
1.-Que els grups polítics municipals  amb representació al Parlament de Catalunya es comprometen  
a que els seus grups parlamentaris  incloguin, en els pressupostos 2020 que s’han d’aprovar al 
Parlament, les partides necessàries per les construccions pendents  a la ciutat. 
 
2.-Que les dues administracions públiques  responsables, el govern de la ciutat i el de la Generalitat 
de Catalunya, facin pública la concreció del/s conveni/s segons el qual l’Ajuntament de Badalona 
avançaria la inversió per la construcció de centres educatius a la ciutat, amb el detall de les partides 
pressupostàries incloses en cada anualitat i l’acord concret que correspongui a aquest conveni.  
 
3.- Des de la valoració positiva com a concepte dels instituts escola,  exigim al Govern de la 
Generalitat de Catalunya la participació de la ciutat, a través del Consell Escolar Municipal i del 
govern municipal, en la  seva planificació, la valoració del seu impacte en el mapa escolar i en la lluita 
contra la segregació, i reclamem l'adequació dels centres escolars per oferir una educació de qualitat 
homologable als altres centres educatius que imparteixen les mateixes etapes.  
 
4.- Que l’Alcalde convoqui i presideixi un Consell Escolar Municipal (CEM) extraordinari per 
consensuar una posició unitària de tota la comunitat educativa per fer front als problemes que 
l’educació pública té plantejats a la ciutat de Badalona i assumir els acords d’aquesta moció. 
  



 

5.- Que es concreti una  Reunió conjunta al Parlament de Catalunya amb representants dels grups 
municipals, parlamentaris i FAMPAS Badalona  per planificar les inversions vinculades als  
pressupostos 2020, 2021, 2022… 
 
6.- Fer arribar aquesta MOCIÓ a tots els membres del CEM, a FAMPAS Badalona, a la FAVB, al 
President del Parlament de Catalunya,  a tots els grups parlamentaris i al Conseller d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 


