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Departament d'Ensenyament

Senyor,
Els membres de la Junta Central de Directors de Secundària us volem .exposar la difícil situació
econòmica per la qual estan passant la majoria dels centres de secundària de Catalunya deguda a
la reducció acumulada en les despeses de funcionament que assigna el Departament i a
l'impagament d'algunes partides pendents .
El Departament determina l'assignació econòm ica per despeses de funcionament als instituts
segons una fórmula que té en compte diferents factors. El curs 2009-2010 una comissió de la
Junta Central va estar revisant-la amb la Direcció General de Centres Públics ¡ es va convenir en
la seva validesa global , tot i que calia tenir presents determinades característiques individuals
d'alguns centres .
Si la partida global que s'aprova en els pressupostos anuals de la Generalitat és menor que el
resultat de la suma de la fórmula aplicada a cadascun dels centres de Catalunya. aleshores es fa
un prorrateig entre tots els centres, disminuint la quantitat de cadascun en un percentatge
semblant al que hagi disminuït la quantitat global. llevat d'anys excepcionals com el 2006 02007
en els quals es va donar als centres el total o, fins í tot una mica més del que el mateix
Departament determina que necessitem , és més habitual que se'ns doni menys. L'any 2010
(conseller Ernest Maragall) la partida era un 20% menor al càlcul teòric. Aquesta informac ió la va
donar la Direcció General de Centres en el marc de la comissió de treball. L'any 2011 va ser més
d'un 40% menor i aquest any 2012, amb els ajustos d'inflació i altres, es podria aproximar al 50%.
És fàcil deduir que si, malgrat tot, els centres funcionen amb aquesta diferència respecte al que
teòricament necessiten , és degut a la capacitat de gestionar l'estalvi per part de les seves
direccions. Ara bé, ès realment possible un estalvi d'un 40 o 50%? Amb la informació aportada per
les direccions es pot afirmar que la reducció del 20% de l'any 2010 va poder ser assumida amb
retallades de despeses als centres , però la retallada de l'any passat n'ha posat molts en situació
limit , ja que es veuen impossibil itats per reduir més les despeses ordinà ries. A més , és la mateixa
administraciò la que és responsable per diferents circumstàncies que no sigui possible reduir més
les despeses (electricitat, telèfon, regulacions de seguretat , etc.). La majoria dels centres han
gastat el romanen t que tenien acumulat i es troben en una fràgil situació que permet preveure que
els diners previstos per aquest any no permetran cobrir les despeses , la qual cosa posarà en una
situació d'impagament una bona colla de centres a mesura que vaqin passant els mesos de l'any
2012 . Cal tenir present també que una majoria de centres van funcionant gràcies a les aportacions
de les famílies (col-laboracions de les AMPA, quotes de material , reutilització de llibres , etc.) o
d'altres partides finalistes de la Generalitat (subvencions, educat, etc.) que es gasten de fet no en
el que està previst sinó en el funcionament ordinari del centre. Això, a part del compromís personal
que els directors assumeixen, suposa de facto una situació de copagament que caldria clarificar.
És evident que sempre es trobaran centres en una situació econòmica millor (centres GISA,
alguns centres d'FP), però també n'hi ha.d'altres que ja no poden pagar a hores d'ara les factures ,
especia lment aquells centres PAC que es varen creure que l'administració pagaria els seus
compromisos de manera previsible .
Després d'un sondeig fet els darrers dies, les direccions de 193 centres de tot Catalunyahan
informat de la situació econòmica del seu centre segons les següents categories :
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Categwitzaci6
Bé: No tenim especial dificultats econòmiques.

Nombre

3

Moderada: anem justos. però podríem passar un altre any amb la mateixa
assignació que l'anterior.
.

55

Preocupant: encara podem pagar però no podrem passar un altre any amb la
mateixa assignació que el curs passat.

99

Greu : Ja no podem pagar factures.

36

Demanem que hi hagi un replantejament del procediment pel qual es determinen les assignacions
econòmiques als centres i una revisió de les quantitats que es preveuen per a l'any 2012 abans
que s'hagi d'arribar a una situació que POSI de manifest la crítica situació, amb la publicitat
negativa que això suposaria per al sistema.
Atentament.
Barcelona , 9 de febrer de 20112

