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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000016 Per a sol·licitar la  dimissió de la regidora 
d’Educació Sra. Patricia Higueras arran les mentides expressades en pla i pel seu 
acord  unilateral  amb  el  Departament  d’Educació  per  a  reservar  4  places 
d’alumnes amb necessitats educatives específiques NEE, durant el  període de 
preinscripció 2020-2021. 

Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts 
x Sant Vicenç per a sol·licitar la  dimissió de la regidora d’Educació Sra. Patricia 
Higueras arran les mentides expressades en pla i pel seu acord unilateral amb el 
Departament  d’Educació  per  a  reservar  4  places  d’alumnes  amb  necessitats 
educatives específiques NEE, durant el període de preinscripció 2020-2021.

Hem sabut per les xarxes de comunicació que l’actual govern municipal format pel 
PSC i  Ciutadans, han acordat un pacte amb el Departament d’Educació per a 
modificar durant aquest període de preinscripció 2020-2021 l’oferta de places en 
el primer curs d’Educació Infantil (P3) modificant l’oferta establerta en la Resolució 
EDU/452/2019, de 21 de febrer en la que estableix una reserva de 2 places de 
NEE per grup, per acordar una reserva de 4 places de NEE per grup. Una reserva 
que finalitza al  mateix  dia  del  tancament  del  període de preinscripció  tal  com 
marca la resolució.

Considerem que és una modificació que és contraproduent en el nostre territori i  
que pot incidir de manera negativa en el repartiment equitatiu de l’alumnat amb 
NEE.

Les direccions dels  centres de Primària  i  Secundària no han estat  informades 
d’aquesta  modificació.  Tampoc  ha  estat  informat  l’Equip  assessorament 
psicopedagògic, EAP, un servei importantíssim que ha estat vetllant fins al  dia 
d’avui  per  a  diagnosticar,  assessorar  i  participar  activament  d’un  repartiment 
equitatiu de la població escolar.

Sabem que la inspecció ha estat assabentada però no ha mostrat el seu acord 
amb la mesura de modificació adoptada arran de la petició que l’actual equip de 
govern va formular unilateralment a la direcció dels Serveis Territorials del Baix 
Llobregat (SSTT).

Aquesta petició ni tant sols ha passat per Comissió de garanties d’escolarització, 
tal com diu al Decret signat pel Sr. Francesc Ballester, Director dels SSTT del  
Baix Llobregat. Aquesta comissió no s’ha celebrat així com tampoc ha passat per 
Consell Escolar Municipal perquè tampoc s’ha celebrat.
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Hem pogut  constatar  el  malestar  tant  per  part  de  les  direccions  dels  centres 
educatius, com de l’EAP i la mateixa inspecció en aquesta decisió unilateral que 
ha pres l’actual equip del govern del PSC i Ciutadans.

l La Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Sra. Patricia  
Higueras va mentir durant la celebració del Ple Municipal del dia 21 de maig de 
2020  quan  va  afirmar  que  tothom  estava  informat  i  d’acord  amb  mesures 
adoptada per augmentar fins a 4 el nombre de alumnat NEE per grup.

Concretament va dir:  Hem aconseguit un augment de reserva de NEE,  Vam 
tenir  una  reunió  amb  el  Ballester,  Director  dels  SSTT  i  també  amb  el  
Cambrany,  Director  General  de  Centres,  allà  vam  aprofitar  per  fer-los  
aquesta  proposta.  En  principi  el  Ballester  no  estava  gaire  d’acord  i  al  
Cambrany  li  va  semblar  bona  idea. Ens  van  dir  que  fessin  la  proposta  
formalment, la vam fer i ens ho vam acceptar. I hem passat de tenir dues  
places NEE reservades a tenir-ne quatre. Com que va ser tot tant ràpid no  
ens va donar temps d’arribar a tots els centres però sabem que és una bona  
mesura i que la majoria estan d’acord o si en un principi estan reticents,  
quan els hi expliques bé, estan tots d’acord.

Fer afirmacions públiques incertes en un ple amb clara intenció de desinformar a 
la població no només no amaga la pràctica autoritària i una decisió unilateral de la 
regidora sinó que mostra un clar menys teniment amb la comunitat educativa i el 
consell escolar de Sant Vicenç dels Horts. 

La manca de responsabilitat en la gestió del procés de preinscripció, ometent la 
funció  dels  serveis  educatius,  les  direccions  dels  centres  eductius  i  la 
representació  de pares i  mares dels alumnes afectats  ens porta  a demanar a 
l’actual Equip de Govern format per PSC i Ciutadans.

Es proposa al Ple amb el dictamen DESFAVORABLE de la Comissió Informativa 
General l’adopció del següent:

ACORDS

Primer: La dimissió  de la  regidora d’educació,  Patricia Higueras,  per l’exercici 
indegut  de  la  seva  funció,  per  la  presa  de  decisions  unilaterals  amb 
menysteniment mostrat a la comunitat educativa i les famílies del municipi. 

Segon:  Fer la demanda al Director de SSTT del Baix Llobregat, Sr. Francesc 
Ballester de mantenir la reserva de 4 places NEE durant tot el curs escolar i no 
ser ocupades al tancament del període de preinscripció com marca la resolució. 
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D’aquesta  manera  si  que hi  hauria  una baixada de ràtio  per  aula  en  tots  els 
centres escolars. 

Sant Vicenç dels Horts, 10 de juliol de 2020
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