Proposta d'acord: A L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES EN DEFENSA DE
L’ESCOLA PÚBLICA
Atès que en el present curs escolar a l'oferta de preinscripció per l'ensenyament públic
a la nostra ciutat, s'han ofertat 5 de les 6 línies de P3 existents al municipi.
Atesa la necesitat de posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i
els governs locals en la planificació educativa. La llei otorga competències a aquestes
en matèria de zonificació, reserves de places per a lumnes amb necessitats educatives
especials o l'establiment de ràtios, a més d'altres polítiques educatives que es porten a
terme a cada poble o ciutat.
Atès que les previsions demogràfiques ens mostren un lleu increment del nombre
d'alumnes potencials els propers anys.
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat en sessió parlamentària del 3 de març
d'enguany garantir la no supressió de cap línea de P3 al Baix Llobregat, reclamem
igualtat de tracte per la nostra comarca, i en concret per la nostra ciuat.
Atès que les quatre escoles públiques de Badia del Vallès, el consell municipal
d'educació, la Coordinadora Ensenyament Públic Vallès Occidental i aquest mateix ple,
ens vam oposar fermament a la supressió de cap línia de P3 a la nostra ciutat i vam
demanar l'obertura de 6 línies de P3 per aquest curs escolar.
Atès el resultat de les preinscripcions un cop acabat el termini de sol·licitud de places a
les escoles de Badia.
Atès que la decisió del departament de mantenir una oferta de 5 línies a la nostra
ciutat comportarà desigualtat i manca d’equitat.
Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha
aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel
Departament.
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Reclamem als serveis Territorials del Vallès Occidental que per aquest curs
2016-2017 es mantinguin les 6 línies de P3 ofertades fins ara, reduint les ràtios per a
garantir l'equitat, el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.
Segon.- Notificar el present acord a serveis territorials d'ensenyament del Vallès
Occidental, a la Coordinadora Ensenyament Públic Vallès Occidental (CEPVOC), a les
direccions i AMPAs dels centres de titularitat pública del municipi, al consell municipal
d'educació i a l'associació de veíns de Badia del Vallès.

