
 

LA SÍNDICA VILÀ RECORDA LA RECOMANACIÓ DEL 2017 EN MATÈRIA DE 

TANCAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DESPRÉS QUE ESCOLES GRISELDA 

ANUNCIÏ QUE NO OBRIRÀ LES PORTES EL PRÒXIM ANY 

 El 2017 la defensora de la ciutadania barcelonina ja va recomanar al 

Comissionat d’Educació que, en matèria de tancament de centres educatius, 

l’actuació municipal s’ajustés plenament a l’article 115.3 de la Llei 2/2006 

d’educació i a l’article 14 del Decret 122/2012 del procediment d’autorització 

i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres privats.  

 

 Vilà ha afirmat que “si Escoles Griselda valorava possibilitat de cessar la seva 

activitat i el Consorci en tenia constància perquè feia l’acompanyament, la 

decisió final s’hauria d’haver pres abans del període de preinscripció, per tal 

que les famílies poguessin exercir el seu dret d’elecció d’escola en igualtat de 

condicions amb la resta de famílies de la ciutat”. 

Barcelona, 4 juny del 2019  - El dijous 30 de maig el Consorci d’Educació de Barcelona 

(CEB) va emetre un comunicat en què va fer públic que Escoles Griselda cessa la seva 

activitat i no continuarà el curs 2019-2020. Tot i que el CEB ha anunciat la presa de 

mesures convenients, la Síndica de Greuges de Barcelona ha recordat una 

recomanació que va dur a terme l’any 2017, quan la defensora de la ciutadania 

barcelonina ja va recomanar al Comissionat d’Educació que, en matèria de tancament 

de centres educatius, l’actuació municipal s’ajustés plenament a l’article 115.3 de la 

Llei 2/2006 d’educació i a l’article 14 del Decret 122/2012 del procediment 

d’autorització i de comunicació prèvia per a l’obertura de centres privats. 

Les mesures preses pel Consorci 

El CEB ha manifestat que garantirà l’escolarització de l’alumnat d’Escoles Griselda i ja 

treballa en la reubicació dels 174 alumnes inscrits, tenint en compte la disponibilitat de 

vacants a la zona i la voluntat de les famílies. Ha rebut 21 sol·licituds de canvi de 

centre, que s’atendran segons els criteris establerts, mentre que a les altres 153 

famílies se’ls donarà a escollir entre les places vacants.   

Quant a les noves matriculacions que tenien com a primera opció Escoles Griselda, el 

CEB afirma en el seu comunicat que “respectarà la preinscripció del 2019-2020 i 

assignarà les places d’acord amb les segones o successives opcions a aquelles 

famílies que han participat en aquest procés”. 



La valoració de la Síndica   

En el mateix comunicat, el CEB declara que “durant aquest any ha estat al corrent de 

la situació i ha fet acompanyament en la recerca de possibles alternatives, descartant 

la possibilitat que el centre s’aculli al nou decret llei que permet el pas de concertada 

a pública, ja que no disposa de l’equipament adequat per iniciar el pròxim curs”. 

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha insistit en la recomanació 

del 2017 per evitar el tancament de centres educatius i ha afirmat que “si Escoles 

Griselda valorava la possibilitat de cessar la seva activitat i el Consorci en tenia 

constància perquè feia l’acompanyament, la decisió final s’hauria d’haver pres abans 

del període de preinscripció, per tal que les famílies poguessin exercir el seu dret 

d’elecció d’escola en igualtat de condicions amb la resta de famílies de la ciutat”.  

 

 


