SR. DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
SR.
El senyor/la Senyora ............................................................................., major d’edat, amb DNI núm. ........................ amb
domicili a ......................................................................, i amb adreça electrònica ..................................... davant VOSTÈ
compareixen i amb el degut respecte, EXPOSA:
Que dins del termini fixat a l’Edicte de 14 de febrer de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret
pel qual es regulen els concerts educatius en tràmit al Departament d’Educació, formula les següents
AL·LEGACIONS:
El projecte de decret supedita el concert a una programació anual de l’oferta educativa que podrà comportar la
supressió d’unitats concertades abans què les famílies hagin pogut optar pel centre de la seva preferència.
El concert té una durada i un nombre d’unitats d’acord amb el contracte signat entre l’escola i l’Administració. Retirar
unitats concertades abans de poder fer l’oferta és un incompliment de les condicions del concert i una vulneració del
dret dels pares i mares a triar escola. Aquesta revisió anticipada també suposa la desaparició de projectes educatius i
posa en perill llocs de treball del personal que presta serveis al centre concertat.
La programació educativa ha d’harmonitzar els drets de pares i mares a triar escola, amb el dret de tots a una educació
de qualitat. Cal eliminar del decret qualsevol previsió de retirada d’unitats abans del període de preinscripció, respectant
l’oferta existent.
El Projecte de Decret estableix nous requisits a les escoles si volen mantenir el concert, que comporten
necessàriament un increment de la despesa, però no existeix cap previsió d’aplicació econòmica que permeti fer front
a aquestes noves condicions, que comportarà la retirada dels concerts o un increment de les aportacions que han de
fer les famílies.
El nou decret preveu que les escoles concertades escolaritzin alumnat amb necessitats educatives específiques d’acord
amb la mitjana dels altres centres de la seva zona educativa. També garantir a l’alumnat amb condicions
socioeconòmiques desafavorides, durant el període de vigència extingit, l’accés equitatiu a les activitats
complementàries, extraescolars i als serveis i escolaritzar alumnat amb domicili habitual a la zona educativa respectiva
en una proporció no inferior al 60% en relació amb el nombre total d’alumnat del centre.
Si no es compleixen aquestes noves condicions, es produirà la retirada del concert, però s’imposen sense preveure
aplicar la dotació econòmica que permeti al centre el compliment d’aquestes exigències.
Aquests requisits són un atzucac per a les escoles. Demanem l’aplicació de les mesures econòmiques adients per poderles afrontar i per garantir que no incrementarà el cost de l’educació per a les famílies i que no es retiraran els concerts.
I si no és possible, demanem la supressió d’aquests nous requisits.
El projecte de decret reconeix la manca de finançament de les escoles concertades, però no afronta la seva solució.
Crea inseguretat i no resol l’infrafinançament.
La memòria econòmica del projecte de decret reconeix que el finançament que reben els centres concertats no cobreix
la despesa que fan en conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari, i que les plantilles de professors
també són insuficients. Aquesta manca d’inversió passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies. La
memòria conclou que és necessari incrementar la dotació dels mòduls dels concerts educatius per arribar a la gratuïtat,
però no estableix ni un calendari d’aplicació ni una consignació al pressupost que permeti una millora en el finançament
de les escoles. És més, per a aquest any 2020 no s’ha contemplat cap partida econòmica al pressupost per atendre
qualsevol millora en la dotació.
Demanem que el nou decret no s’aprovi fins que la comissió d’experts determini el cost de la plaça escolar i que,
aleshores, contempli un calendari de finançament per a l’increment dels mòduls econòmics dels concerts educatius que
garanteixi la gratuïtat, permeti fer efectius tots els principis que incorpora el nou decret i eviti que les famílies hagin de
fer aportacions econòmiques per aquests conceptes.
Tot això ho fem constar, respectuosament amb la voluntat que s’atenguin aquestes al·legacions.
Signatura:

