
  

ACTA NÚM.  1 
DATA: 26.10.2010 
COMISSIÓ MIXTA D’OBRES ESCOLA -AFA 
 

 
Assistents: 

 

Representants Equip de Mestres: 

- Cristina Fraga, directora. 

 

Representants Comissió d’obres AFA: 

- Sònia Centelles 

- Mariana Plana 

- Txell Rodon 

 

1. Actuacions a l’entorn de l’Escola (Ubicació actual). 
 

Revisió dels objectius i acords marcats en les reunions mantigudes amb el Districte de Gràcia: 

a. Enjardinament de la zona entre el pati de l’escola i el pipi can. S’havia acordat generar una 

barrera visual entre la tanca del pati de l’escola i el pipi can mitjançant una plantació vegetal. 

Aquesta plantació s’ha dut a terme i s’ha dotat amb el reg automàtic de l’escola per facilitar el 

manteniment de les plantes. 

b. Tanca pipi can. Es va acordar que s’instal·laria una tanca de més alçada per separar la zona del 

pipi can de la plaça per on es realitza l’accés a l’escola. Aquesta tanca no s’ha col·locat a data 

d’avui. 

c. Sensibilització presencial de la Guàrdia Urbana per tal de què els usuaris amb gossos siguin 

conscients dels perills que pot comportar portar gossos sense lligar en una zona a on conviuen 

nens d’edats entre 3 i 4 anys i gossos. Aquest acord tampoc s’ha dut a terme. 

S’acorda escriure una carta al Districte de Gràcia recordant els compromisos que queden per 

complir  en el cas que al llarg del mes de novembre 2010 no s’hagin dut a terme els acords 

establerts. 

També s’acorda demanar ajuda a tots els pares de l’escola per fer un registre d’incidències amb els 

conflictes que puguin surgir de la convivència escola- pipi can. 

 

 

 

 



  

 

2. Construcció de la nova Escola. 
 
Antecedents:  
En la reunió mantinguda en data  2 d’abril de 2009 el sr. Manel Blasco (gerent del Consorci 

d’Educació de Barcelona) anunciava tres anys de permanència en els mòduls prefabricats que 

allotgen actualment l’escola de manera que a l’inici del curs 2012-2013 l’Escola es traslladaria a 

l’edifici definitiu. 

Situació actual: 
La direcció de l’escola ha mantingut reunions amb el sr. Javier Sànchez (responsable de la Direcció 

de Construccions i Manteniment Escolars del Consorci d’Educació de Barcelona) i amb sr. Manel 

Blasco (gerent del Consorci d’Educació de Barcelona). D’aquestes reunions mantingudes s’extreu la 

següent informació: 

• Els usos als quals es destinarà la nova construcció són els següents:  

CEIP dues línies (titularitat Generalitat de Catalunya) 

Escola Bressol d’una línia i mitja (titularitat municipal) 

Aparcament BSM (titularitat municipal) 

• Donat que en el solar del carrer Bailèn  s’han de construir serveis municipals  i de la 

Generalitat conjuntament , l’Ajuntament i la Generalitat han de signar un acord previ per 

decidir qui portarà la construcció. En el cas que sigui la Generalitat de Catalunya la gestió 

es farà a càrrec de GISA (Gestió d’Infraestructures SAU) i en el cas que sigui l’Ajuntament 

de Barcelona es farà a càrrec de BIMSA (Barcelona d’Infraestructures municipals). En 

principi es preveu que s’arribarà a un acord abans del mes de febrer del 2011. 

• Fent calendari a partir de la data del possible acord (Febrer 2011) i prenent com a 

referència els terminis que s’han dut a terme en una altra escola de nova creació, ens 

situaríem al Febrer del 2012 com a data aproximada de començament de les obres. La 

durada de les obres s’estima que seran de 14-16 mesos per tant la finalització de les obres 

de l’escola seria al mes d’Abril del 2013. 

• Seguint el calendari abans esmentat, el setembre del curs 2012-2013 no estaran 

finalitzades les obres. El Consorci d’Educació estudiarà l’ampliació de l’escola (es plantejarà 

l’ampliació dels mòduls actuals) a finals d’any del 2011. Les obres d’ampliació es durien a 

terme a l’estiu del 2012. 

 

 

 

 



  

Davant d’aquesta informació la comissió mixta d’obres acorda el següent: 

• Redactar a finals del mes de gener 2011, una carta adreçada al Districte de Gràcia i al 

Consorci d’Educació per sol·licitar informació sobre l’acord al qual han d’arribar les dues 

administracions i data prevista d’inici d’obres de la nova escola. 

• Realitzar  un seguiment de la proposta que presenti el Consorci sobre com i quan es 

farà l’ampliació dels mòduls actuals. 

 


