Per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’H
Garantim el dret a l’educació de l’alumnat afectat. Defensem els llocs de treball. Aturem
l’agreujament de la manca de places escolars a l’Hospitalet

CCOO de L’Hospitalet, CCOO Educació, famílies, treballadors/es del Centre
Escolar Acadèmia Cultura a la ciutat de L’Hospitalet del Llobregat i persones sotasignants
denunciem públicament la situació d’abandonament a la qual es veuen abocades alumnes,
famílies, treballadors i treballadores a partir del tancament sobtat i unilateral d'aquest
centre educatiu.
El tancament unilateral del centre deixa més de 340 alumnes sense escola,
agreujant encara més els problemes de dèficit de places escolars a la ciutat de l’Hospitalet
del Llobregat. Al districte de Collblanc-Torrassa hi ha un dèficit estructural de places
escolars públiques atesa la densitat de població i les condicions d'habitabilitat. Aquest fet
ara s'agreuja amb el tancament unilateral d’aquest centre educatiu.
L'alumnat haurà de ser distribuït en altres centres de la ciutat el curs vinent, la qual cosa
augmentarà la ràtio d’altres escoles que ja es troben al límit de la seva capacitat, a més
dels problemes que suposa escolaritzar alumnat en centres que es troben lluny de la
ubicació del seu centre actual.
El tancament unilateral també deixa sense feina gairebé 40 treballadores i
treballadors del centre educatiu. Creiem que és absolutament imprescindible buscar un
acord per a la continuïtat de l’escola, per garantir el dret a l’escolarització de l’alumnat
afectat i per a la defensa dels llocs de treball dels i de les professionals del centre.
Rebutgem enèrgicament que el Departament d’Educació hagi autoritzat el
cessament d'activitats del centre educatiu. No acceptem en absolut l’acord al què han
arribat l'Administració educativa i la titularitat del centre per avançar-ne el seu tancament.
El Decret 122/2012 indica expressament al seu article 15 que pel cessament d'activitats
d’un centre educatiu es requereix prèviament garantir l’escolarització de l’alumnat afectat, i
aquest dret, hores d’ara, no està garantit.
Cal que l'Administració educativa sigui transparent i doni explicacions de per què
s’ha resolt amb tanta celeritat la petició de tancament del centre, de si s’han valorat altres
alternatives que garanteixin l’escolarització de l’alumnat afectat i, en aquest sentit,
demanem publicitat dels informes realitzats.

Hem de destacar que també la Síndica de Greuges de l’Hospitalet ha sol•licitat la
intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya per tal de conèixer quines solucions
estudia el Departament d’Educació per donar continuïtat a l’escolarització de l’alumnat
afectat el curs vinent, ja que creu que s'han de prioritzar els drets de les famílies i dels
infants i la continuïtat d'un projecte educatiu vinculat al seu territori.
CCOO i les persones sotasignants denunciem la greu irresponsabilitat de la, fins
ara, titularitat del centre per no haver explorat alternatives viables per a la continuïtat de
l’activitat educativa. Així mateix, emplacem a l'Administració educativa a emprar els
mecanismes legals disponibles per auditar els comptes, l’utilització feta dels fons públics
rebuts els últims anys i de la seva destinació, així com de les quotes abonades per les
famílies. Considerem necessari que, tractant-se d’un centre del servei educatiu de
Catalunya que rep fons públics, la titularitat sigui sotmesa al control dels diners públics que
utilitza i gestiona i que en retri comptes a l’administració.
Exigim a les parts implicades i responsables de l’escolarització de l’alumnat que es
comprometin a buscar solucions factibles per fer possible la sostenibilitat i la continuïtat del
centre educatiu.
Per això,

∙

Manifestem l’absolut rebuig a la RESOLUCIÓ EDU/866/2021 del Departament
d’Educació, que autoritza el cessament d’activitat i que comporta el tancament
unilateral del centre, i demanem la seva retirada.

∙ Exigim garantir el dret a l’educació de l’alumnat escolaritzat i els llocs de treball

de les

persones afectades i, per això, és necessària la continuïtat del centre educatiu.

∙ Demanem el compromís de l'Administració educativa per solucionar el problema en la
línia que el Decret Llei 10/2019 preveu. Exigim que la titularitat actuï amb la
responsabilitat necessària per la continuïtat del centre.

∙ Instem l’Ajuntament a continuar la implicació i el compromís en la cerca de

solucions

per mantenir l’oferta educativa de qualitat que la ciutat requereix.

∙ Exigim a l'Administració que s’auditi la gestió del centre i els fons públics que la
titularitat ha rebut els últims anys i la seva destinació, així com els de les quotes
abonades per les famílies.
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