MOCIÓ RESULTANT
...
Atès que l’escola Municipal d’Educació Virolai és una escola de titularitat municipal
que dóna cobertura educativa a un total de 65 alumnes, la majoria dels quals en edat
d’escolarització obligatòria, de Cornellà de Llobregat i dels municipis de Sant Joan
Despí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Just
Desvern.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya consagra la integració en el Servei Educatiu
de Catalunya dels centres d’ensenyament de titularitat privada sostinguts amb fons
públics, juntament amb els que són titularitat del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que l’Escola d’Educació Especial Virolai es troba en una situació anòmala, al ser
un centre de titularitat municipal finançat només parcialment pel Departament
d’Ensenyament, malgrat tractar-se d’una escola pública que imparteix ensenyaments
de caràcter obligatori que són competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que aquesta situació suposa un greuge comparatiu amb la resta de centres que
conformen el Servei Educatiu de Catalunya.
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Atès que l’Ajuntament de Cornellà s’ha vist obligat a fer un gran esforç en recursos
públics per atendre les necessitats de l’alumnat i de les seves famílies, realitzant els
darrers cursos importants inversions a l’escola.
Atès a l’activitat de màxima responsabilitat i de reivindicació de l’AMPA de l’Escola
d’Educació Especial Municipal Virolai que ha traslladat les diferents necessitats del
centre al conjunt de grups municipals.
Atès que per atendre noves necessitats de l’escola, una vegada han estat valorades
pels professionals adients s’incorporaran les quanties corresponents a la primera
modificació de crèdit que es faci aquest any 2016.
Atès que l’AMPA de l’Escola Educació Especial Municipal Virolai va traslladar al
conjunt de grups municipals les necessitats que té el centre en les següents: 14
Cadires graduables i elevables, adaptades a les necessitats específiques de cada
alumne; 7 cadires de bany multifuncional; Grua E-130 amb arnes de talla mitjana; 7
Cadires amb braços i les seves corresponents taules pels alumnes més petits de
l’escola; Millora de WI-FI; Fusteria d’alumini, pintura de l’edifici i col·locació de
parquet; Instal·lació gronxadors adaptats al pati; Millora i adequació del sorral (ja
feta efectiva) i dotació d’aire condicionat les aules.
Atès que al tenir, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la
consideració d’escola concertada, malgrat ser pública, les ràtios d’alumnes per
professionals són més altes que les escoles catalogades com a públiques, és a dir, de
titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Atès que les escoles concertades d’Educació Especial pel que fa a les relacions de
professionals (tutors, educadors, logopedes, psicomotricitius, psicòleg i
fisioterapeuta)/alumnes dels centres es regeixen per l’acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de data 24 de desembre de 1998.
Atès que l’esmentat acord al seu paràgraf quart diu:
Cal també tenir present que les relacions professionals/alumnes que s’apliquen
en l’actualitat han quedat obsoletes a partir de la publicació del Decret
299/1997 de 25 de novembre en el que s’estableixen les noves edats
d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials i les
característiques dels programes que han de cursar. Per tant, es demostra
necessari d’aprovar una nova estructura de centres que s’adapti a les noves
circumstàncies a partir del curs 99/00 per optimitzar els recursos existents i
permetre una gestió eficient dels centres.
Vist que el mateix acord de Govern de data 24 de desembre de 1998 ja especifica que
s’haurà d’adaptar a les noves circumstàncies.
Atès que des de l’any 1998, és a dir, des de fa més de 16 anys no s’ha portat a terme
aquesta actualització de ràtios.
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Atès que aquest acord de Govern proposa un nombre de tutors, educadors i
professionals menor que la normativa que regeix actualment les escoles públiques, en
concret la Resolució de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el
procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs
2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

PÚBLICA

CONCERTADA

NÚM. GRUPS = NÚM. ALUMNES / 6

NÚM. GRUPS = NÚM. ALUMNES / 6

 Si la fracció resultant és igual o superior a 3,
s’afegeix un grup més.

 Si la fracció resultant és igual o superior a 3,
s’afegeix un grup més.

 Si hi han escolaritzats alumnes amb trastorns
generalitzats
del
desenvolupament
o
plurideficiència, els grups estaran formats per
4 alumnes.

Vist que no s’ha fet cap actualització de la normativa de les escoles concertades i atès
l’increment de persones amb discapacitat de 0 a 15 anys a Catalunya durant els anys
2001 a 2014:

GRAU
DISCAPA CITAT

33-64%
65-74%
>75%

TOTAL

2001

2014

10088
997
1399
12484

15174
2566
2519
20259

PERCENTATGE
D’AUGMENT
+50%
+155%
+80%
+95%

Atès que l’increment de persones discapacitades a Catalunya amb diferents graus
d’incapacitació ha sofert un augment del 95% de mitjana, i que la Generalitat de
Catalunya ha ampliat la matriculació dels alumnes de 18 a 21 anys a les escoles
d’educació especial.
Atès que les instal·lacions de l’escola Virolai el curs passat van ser modificades per la
divisió d’un espai en dues aules assumint el cost l’Ajuntament, però no s’han ampliat
per aquest curs, al no garantir el Departament d’Ensenyament els recursos necessaris
i aquesta escola no té capacitat per assolir més alumnes amb les mínimes condicions
dignes i poder atendre les necessitats dels possibles nous alumnes discapacitats o
pluridiscapacitats.
Atès que la Constitució al seu Capítol II Secció I garanteix la igualtat de totes les
persones davant la llei i el dret a l’educació.
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Vist que les administracions públiques han de vetllar per la igualtat d’oportunitats de
tothom, ja sigui de centres educatius sufragats amb fons públics, ja sigui un centre de
titularitat pública com un centre privat concertat.
Atès que es va plantejar queixa al Síndic de Greuges de Cornellà i aquest va admetrela obrint l’expedient núm. Q-04463/2015.
Atès que en aquesta mateixa situació hi ha altres municipis que són titulars d’escoles
d’educació especial, concretament Gavà, Terrassa i Badalona.
Per tot això, els grups municipals signants, proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que assumeixi la titularitat de
l’Escola d’educació Especial Virolai, reconeixent el dret de tots els treballadors i
treballadores a la subrogació empresarial.
Segon.- Coordinar les accions necessàries amb la resta de municipis de Catalunya que
siguin titulars d’un Centre d’Educació Especial on s’imparteixen ensenyaments de
caràcter obligatori, per tal de què la Generalitat de Catalunya assumeixi la titularitat
d’aquests centres que també es troben a la mateixa situació.
Tercer.- Donar trasllat a la Conselleria d’Educació, a tots els grups parlamentaris,
FAPAC i al Síndic de Greuges.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
La moció resultant és aprovada per unanimitat dels assistents.

