
Que passa al C.E.I.P. L'Ermita? 

 
Benvolguts veïns. L'estiu passat es van agreujar els ja importants 
problemes que el nostre col·lege d'infantil i primària ve arrossegant des de 
fa diversos anys. És conegut per tots la manca d'espai que es manifesta el 
nostre centre. Si fins a l'any 2.012 la falta de gimnàs, biblioteca, 
departament d'informàtica, etc. era evident, aquest any se'ns va unir la 
falta d'aules. Al principi es va solucionar amb la construcció, amb diners de 
l’Ajuntament, d'un nou despatx per a secretaria en la planta baixa i la 
conversió en aula del despatx que hi havia en la primera planta.  

Aquesta va ser una solució temporal, doncs en el curs 2013-2014 ja la 
necessitat era de dues aules, i no es podia ajornar una solució mes 
adequada. 

Des de l’Ajuntament vaig gestionar amb la subdirecció Provincial d'Educació 
la solució urgent i, davant la inexistència de propostes per part d'aquest 
departament, els vaig oferir una possible solució amb les següents 
condicions: 

 L'Ajuntament s'oferia a col·laborar econòmicament amb la Conselleria 
d'Educació per a la construcció de dues aules, al costat de l'actual 
edifici d'infantil, amb la qual cosa es solucionava gairebé 
definitivament la falta d'aules. 

 Les aules haurien d'estar finalitzades abans de l'inici del curs 2014-
2015. 

 Mentrestant, i com a solució temporal, l'Ajuntament cedia el Casal 
Jove perquè en aquesta instal·lació s'habilitaren dues aules. Aquesta 
opció solament es mantindria durant el curs 2013-2014 i no 
s'allargaria una vegada acabat aquest curs. 

Davant aquesta proposta el Sr. Ramón Estevan, Cap del Servei Territorial 
d'Educació, ens va confirmar la seva disposició favorable a aquesta 
col·laboració, amb les següents característiques:  

 El seu departament col·laboraria econòmicament amb un límit de 
50.000 € + IVA tractant aquesta aportació com la realització d'una 
obra menor, la qual cosa els permetia escometre-la. Encara que no 
era la persona que havia d'autoritzar aquesta aportació no 
considerava que anaren a haver-hi problemes doncs el seu suport a 
la proposta gairebé era suficient per a l'aprovació, la qual cosa ens 
garantia en un 99,99 %. 

Aquestes converses van tenir lloc el 26 de juliol. Es va acordar que el 
projecte tècnic i la direcció tècnica del mateix seria responsabilitat dels 
tècnics municipals, seguint les especificacions que marcarien des de la 
Conselleria d'Educació.  



El dia 29 de juliol li vaig traslladar aquests acords al Secretari Autonòmic, 
Senyor Rafael Carbonell, responsable de l’aprovació del compromís, tal i 
com em va indicar el Senyor Ramón Estevan. 

Aquestes circumstàncies van ser comunicades, per la meva part,  a mares, 
pares i professors en una reunió en la qual vaig defensar la proposta 
considerant que les dues parts compliríem el compromís assumit. 

Durant l'estiu es va habilitar el Casal Jove i, quan va arribar l'inici de curs, 
es van començar a desenvolupar allí les classes de 5é i 6é curs. Una vegada 
iniciat el curs sol·licitarem que ens indicaren urgentment com havia de 
procedir-se per portar a terme l'acord i demanarem se'ns indiqués un 
interlocutor amb qui aclarir la forma en què s'anava a formalitzar la 
col·laboració entre les Administracions. 

Davant la reiteració de la nostra sol·licitud el Senyor Ramón Estevan ens va 
respondre que havien problemes i que el que en principi es va acordar, que 
era una col·laboració per construir les aules en la qual cadascuna de les 
parts realitzaria una part de l'obra, no era possible.  

Se'ns van obrir dues possibilitats: 

La primera era que l'Ajuntament realitzés, pel nostre compte, la totalitat de 
l'obra. A canvi, la Consellería realitzaria una obra addicional equivalent al 
pressupost que tenien previst aportar. Aquesta solució la considerarem 
inviable, per que no disposem de suficients recursos per a la realització de 
la totalitat de l'obra i, a més a més, no tenim confiança en què, una vegada 
feta l'obra i pagada per l'Ajuntament, la Conselleria acomplisca amb el seu 
compromís. 
La segona opció, que era la que consideràvem un mal menor, consistia en la 
signatura d'un Conveni de Col·laboració entre la Consellería i l'Ajuntament, 
en el qual es realitzarien aportacions econòmiques per tots dos i la 
contractació de l'obra la faria la Consellería.  

Per dur-la a terme vaig sol·licitar una reunió urgent amb el Senyor Rafael 
Carbonell el dia 13 de novembre. Davant la falta de resposta vaig demanar 
la intervenció del Senyor Ramon Estevan el dia 20 de novembre i, en 
resposta, se'm va convocar a una reunió el dia 10 de desembre de 2.013 a 
la qual vàrem assistir la Secretària de l’Ajuntament i jo. 

En aquesta reunió amb En Rafael Carbonell, Secretari Autonòmic 
d’Educació, i la seva Secretària, se'ns va explicar que el Conveni era una 
modalitat nova de col·laboració, de la qual solament s'havia dut a terme un 
projecte amb un poble de la província d'Alacant, i que era considerat molt 
positiu per que permetia escometre projectes que, d'una altra manera, 
serien inviables o es retardarien moltíssim en el temps. No obstant això, es 
tractava d'un procés bastant llarg doncs havia de seguir un procediment 
complex: aprovació del compromís de col·laboració per l'Ajuntament, 



elaboració del Conveni per part de la Secretària Autonòmica, estudi del 
conveni amb propostes de modificació i aprovació pel Ple de l'Ajuntament, 
remissió a la Conselleria d'Educació i, finalment, aprovació pel Ple del 
Consell de la Generalitat (solament aquest últim pas superava els tres 
mesos). 

Li vaig sol·licitar al Senyor Rafael Carbonell que s'intentés procedir amb la 
màxima celeritat, donades les circumstàncies en què ens trobàvem, i que 
s'intentés abaratir costos que ens permetés dur a terme l'aportació 
econòmica segons les nostres possibilitats. Ens va comunicar la seva 
disposició favorable a aquestes sol·licituds i ens va indicar que, en un 
termini aproximat de tres setmanes, rebríem la proposta de conveni per 
iniciar ja el procés. 

Nosaltres ja aprovarem al Ple de l’Ajuntament del mes de setembre el 
compromís de col·laborar amb la Conselleria i li enviàrem copia de l’acord 
de Ple. Es per això que,  arribat el mes de gener i no tenint notícies de 
l'esmentat conveni li vaig enviar un e-mail el 14 de gener recordant-li el 
compromís (tinc constància que va ser llegit aquest mateix dia). No he 
rebut resposta, i he tornat a enviar un altre el 3 de febrer (també llegit el 
mateix dia 3). 

 
He traslladat a l’AMPA aquestes circumstàncies i l’AMPA ha remès escrit a la 
Secretaria Autonòmica. 

 
Continuem esperant resposta i, en cas de no rebre-la en breu, estudiaré 
com ha de ser la meva actuació sobre aquest tema, però considero que, 
mentrestant, tots els pares i mares del nostre poble, al costat de la resta de 
veïns, tenen dret a conèixer la situació en què ens trobem. 

 

 
 


