
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ELX

SESSIÓ CELEBRADA EL 27 DE FEBRER DE 2017

PREGUNTES CIUTADANES

1- Pregunta de Sr. Vicente Manuel Sánchez Sánchez.

La  sobtada  modificació  de  la  normativa  relativa  a  l’escolarització  d’alumnes  en  la

passada  campanya  2016-2017  va  condemnar  xiquets  de  la  nostra  ciutat  a  estar

separats dels seus germans perquè es dóna prioritat a l’estricte compliment de la ràtio

màxima  permesa  en  cada  aula  per  damunt  del  dret  a  la  conciliació  familiar  i  a

l’agrupament familiar. Això es traduïx en que famílies que tenen els seus fills en dos

col·legis distints: per exemple el fill major anava a un centre i el  menor l’han matriculat

en un altre perquè han canviat de domicili i este segon centre és el més pròxim a la

nova llar familiar no podran ni en este curs ni en els successius, i això deia el tècnic

d’educació d’este Ajuntament, poder cursar estudis junts en el mateix centre escolar.

Tampoc pareix massa adequat que es plantege als pares la reescolarització dels seus

fills en un tercer centre perquè això suposa haver de readaptar-se els xiquets i haver de

fer  nous  amics.  Recordem  que  estem  parlant  de  xiquets  i  no  dels  números  que

apareixen en els llistats de vacants disponibles en els col·legis del terme municipal i

també hem de tindre en compte que els pares tenen dret a decidir sobre els propis

valors  als  quals  es  dóna  importància  en  l’entorn  familiar  els  seus  fills  no  estiguen

escolaritzats en centres on no es celebra ni el Dia del Pare, ni el Dia de la Mare, ni tan

sols, en alguns casos, el Dia de la Pau. La situació exposada suposa greus problemes i

inconvenients  familiars  que  els  polítics  poden  resoldre  només  mostrant  un  poc

d’empatia cap a nosaltres, els ciutadans que els votem. Per cert, esta última idea no és

meua,  me  la  va  comentar  el  cap  d’Inspecció  de  la  Direcció  Territorial  d’Educació

d’Alacant. Em va dir que si un polític ha tancat les portes ha  de ser un polític qui les

òbriga.

La llàstima és que cap responsable polític d’Educació, ni  d’este Ajuntament ni de la

Conselleria a Alacant, ha atés les meues peticions d’entrevista. Des d’Alacant s’hem va



dir per telèfon que la Directora Territorial no està per a atendre els ciutadans i que té

l’agenda molt plena.

La  meua  pregunta  o  petició,  Sr.  Alcalde,  és  la  següent:   em  consta  que  la  meua

pregunta  no  és  de  competència  municipal,  però  atés  que  afecta  moltes  famílies

il·licitanes, ¿podria el govern municipal intercedir davant de l’administració autonòmica

competent  perquè  almenys,  mostre  un  mínim  interès  a  trobar  una  solució  a  un

problema generat en aprovar una normativa, d’una manera que sembla massa ràpida i

lleugera que  molt  possiblement no va caure en les conseqüències que podria generar i

que he intentat explicar en la meua intervenció?

Crec modestament, que qui ha creat un problema en canviar una normativa, recordem

que fins a l’any passat el problema que ara es presenta  no existia, no està moralment

legitimat per a dir-li a un ciutadà que eixe problema no té solució. Si no la té es perquè

la normativa falla (li falta alguna cosa a eixa normativa).

Finalment,  felicitar  l’equip  de  govern  per  haver  establit  estos  torns  de  participació

ciutadana en les sessions plenàries. 

Gràcies i bon dia.

Resposta de la Sra. Patrícia Macià Mateu.

Moltes gràcies,  Sr.  Sánchez, per la seua pregunta. Coneixem la seua situació tant la

Regidoria  d’Educació,  el  Gabinet  d’Alcaldia  com la  Inspecció Territorial.  Sr.  Sánchez,

segons les dades de què dispose, la seua filla major cursa primària en el col·legi El

Palmerar i la seua filla menor en  Nuestra Señora del Carmen. En el curs 2014-2015,

quan la seua filla menor s’incorporà al  sistema educatiu s’oferiren 75 vacants en el

primer nivell d’Infantil tant en Nuestra Señora del Carmen com en El Palmerar, en l’any

2014-2015. Segons dades d’Inspecció vosté sol·licità vacant per a la seua filla menor en

Carmelites,  però no consta que haguera sol·licitat  vacant  en el  Palmerar  on hauria

obtingut 21 punts per tindre una germana (sempre segons dades del Cap d’Inspecció

Territorial). Vosté pogué ajuntar les seues dos filles en el mateix col·legi però no  ho féu

en eixe moment. L’any passat vosté sol·licità canviar de col·legi a la seua filla major de

El Palmerar a Carmelites però hi hagué “0” vacants per a tots els nivells de Primària, i

això vol dir que no hi havia plaça. La ràtio de curs que vosté sol·licità per a la seua filla

major era de 30 xiquets per aula, raó per la qual fon impossible.  No obstant això i



considerant el seu dret a la conciliació familiar i pel seu domicili, des de la Regidoria

d’Educació busquem una solució per a eixa conciliació familiar. Li oferírem agrupar les

seues  dos  filles  en  un  mateix  col·legi,  Els  Garrofers,  situat  a  Matola,  prop  del  seu

domicili. Vosté declinà esta solució i insistia a canviar la seua  filla major a Carmelites.

Inspecció Territorial, a la qual tornàrem a preguntar, ens informà de la impossibilitat del

trasllat  pels  motius  anteriorment  mencionats.  De  fet,  emeté  un  informe  tècnic  al

“Síndic  de  Greuges”  explicant  estos  motius.  Vosté  sap  que  cap  Ajuntament  té

competències  en  Educació,  i  menys  en  normatives.  La  Conselleria  modificà  la

normativa segons criteris  objectius i  consensuadament amb la  comunitat  educativa

sempre  vetlant  per  l’interés  general.  L’Administració  ha  atés  la  seua  petició,  li  ha

contestat i li ha donat una solució. Nosaltres, des de la Regidoria, només podem tornar

a assentar-nos amb vosté i oferir-li la solució plantejada perquè concilie la vida familiar

i agrupe les seues filles en el mateix col·legi.


