Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de
la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de maig del 2010
Moció: Contra la supressió d’una aula de P-3 a Sant Esteve Sesrovires i la reducció de

professionals dels serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat.
El Departament d’Educació de la Generalitat està estudiant, en els diferents Serveis Territorials en què
s’estructura, una reducció dels professionals dels Serveis Educatius que hi treballen, amb l’objectiu de reduir la
despesa educativa en un context de retallada pressupostària.
Aquesta reducció, segons han denunciat els sindicats docents i les associacions professionals, pot afectar a més
de 200 treballadores i treballadors dels Centres de recursos pedagògics (CRP), dels Equips d’assessorament
psicopedagògic (EAP) i tècnics de Llengua i cohesió social (LIC). Representa una reducció d’entre el 20% i el
24% del total de professionals d’aquests serveis educatius.
El grup municipal de l’Entesa per Sant Esteve rebutja aquesta decisió i demana al Departament d’Educació que la
reconsideri per les raons següents:
• El món local té molt present que, després de la recuperació de la democràcia local a l’abril de 1979, molts
ajuntaments van crear, de forma immediata, serveis educatius per tal de pal·liar la manca de professionals
que poguessin treballar al costat del personal docent amb la finalitat de compensar els dèficits que en moltes
ocasions es donava en l’entorn familiar i social de l’alumnat. Així, ja en el primer mandat democràtic, es van
crear nombrosos serveis locals com els que ara es pretenen retallar: CRP i EAP.
• Aquests serveis educatius van ser posteriorment reconeguts i assumits per la Generalitat de Catalunya. Les
seves funcions, regulades pel Departament d’Educació, són fonamentals per fer possible que l’educació sigui
una peça clau en la cohesió social del nostre país.
• Amb l’arribada del primer Govern d’Esquerres a Catalunya, els partits del Govern de la Generalitat van fer una
aposta clara per reforçar els vincles entre educació, normalització lingüística i cohesió social, impulsant un
conjunt de polítiques a les quals el nostre grup municipal creiem que no es pot renunciar: els programes de
Llengua i cohesió social, els Plans educatius d’entorn,...
• Darrerament, però, i en un context que coneixem de crisi, el nostre grup municipal constata amb preocupació
que la Generalitat sembla considerar com a prescindibles aquests i altres serveis i programes educatius:
-

la retallada d’oferta de batxillerats (nocturn, d’una línia,...)

-

la supressió d’Escoles Taller, Cases d’oficis i Tallers ocupacionals

-

i, ara, la reducció de professionals dels CRP, EAP i LIC.

• El nostre grup afirma que aquesta reducció de l’oferta i dels professionals en educació al nostre país
incompleix de forma flagrant el precepte establert a la Llei d’Educació de Catalunya d’incrementar la despesa

pública educativa per millorar la qualitat del nostre sistema, tot situant-nos en la mitjana de la despesa
educativa de la Unió Europea.
• La reducció d’un grup de P-3 a Sant Esteve, situant la resta de grups amb una ratio de 27 alumnes per aula tot
just finalitzada la preinscripció, sobrepassant abans de la matricula i de l’inici del curs escolar 2010-2011 la
ràtio establerta com a normal de 25 alumnes per aula, crea unes expectatives molt allunyades de la qualitat
que pretén el nostre sistema educatiu i la LEC recentment aprovada.
Tenim la convicció que cal voluntat política ferma i continuada en els camps de l’educació i de la inserció laboral
per garantir i consolidar la cohesió social al nostre país i a cadascun dels seus pobles i ciutats. Tal com diu la
LEC, volem un sistema educatiu (i un país!) ben fonamentats en l’equitat i l’excel·lència, però les retallades
exposades més amunt van clarament en el sentit contrari.
Ateses aquestes consideracions, l’Entesa per Sant Esteve proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
1. Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Esteve a la reducció de professionals dels serveis educatius de
la Generalitat.
2. Expressar la nostra preocupació per la continuada presa unilateral de decisions que duu a terme el
Departament d’Educació de la Generalitat, i que no contribueix a crear un clima d’entesa entre tots els agents
educatius del nostre país.
3. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat la reobertura del quart grup de P-3 del nostre municipi,
fen possible que les ràtios no sobrepassin la quantitat establerta com a norma i fen possible la incorporació de
nous alumnes que durant el curs puguin sol·licitar una plaça escolar en aquest nivell educatiu.
4. Traslladar aquests acords als Serveis Territorials del Baix Llobregat, al Departament d’Educació de la
Generalitat, als grups amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats docents, a les associacions
de professionals dels serveis educatius i al conjunt d’escoles, instituts i serveis educatius del municipi i de la
comarca.

Jordi Borrell i Alonso
Portaveu de l’Entesa per Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires, a 12 de maig de 2010

