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les. Jornades sobre t~UNICIPIS I EDUCACitl 

Document 3. 

Conclussions de les Jornades 

1. Balanç presentat pel comiti organitzer~or. 

2. Proposta de conclussions. 



A manca del document ofici~l de les conclussions, ~ue 

ens han de trametre, resumim breument el contingut de les conclus

sions que varen ésser llegides a la cloenda de les Jornades i ~ue 

varen ésser aprovades sense imouqn2cions ni esmenes. 

1. Salanc presentat pel -comitè organitzador. 

1.1 Deficiències mes ostensibles: 

• 

• 

Possiblement, els criteris de convocatòria de les Jorns
des. 
No haver previst 21 volum d'assist~ncia ~ue s'h2 produit • 

• Oesajustaments horaris. 

1.2 Aspectes m~s oositius: 

• 

• 

El fet d'haver reunit per orimera vegade polítics, tècnics, 
funcionaris i mestres en taules de discussió co~unes. 
El fet d'haver reunit 300 persones provinentE de 7C muni
cipis.i d'haver confrontat els problemes. 
L'haver iniciat una plat3forma d'intercanvi i de reflexió 
a propbsit de la çesti6 ~unicipel en oDestions edu~atives. 

1.3 Qllestions m~s relevants rue haurien d'~ss~r objecte de futu
res trobado3S: 

• el finançament de le çestió municipal en edu~eció 
trobades mono0~àfi~ues o cAnyides ~ è~bits territo~i~ls 

més redul ts, 
re~er~nciA 2 ~rees com !es de cultura, sanitat, esoart, 
joHentut. 

2. Proposta de conclussions. 
·-------- ---- --·-·------

2.1 Puts crítics detectats: 

• 

• 

L ~isolament de 1 'escol<:> res'.Jecte del seu medi 

La confussió legal en la ~Uestió de les compet~ncies 

La manca de compet~ncies -~ue la realitat sembla rerue
rir- dels ajuntaments en matèria educativ2: 
• limitades als aspectes materials 

sense elusió a les necessitats peGagògi~ues i educati
ves. 



' 2. 

• 1 ;escassedat de recursos ecÒnÒmics disponibles 

s'afegeix el fet que, malgrat tots ar•uests inconvenients, 
l'actuaciÓ dels municipis deoassa de fet el sostre ~ue li fixen les competbncies explícites. 

2.2 Prooostes oue haurien d'ésser recollides per la nova legislació. 

• Pel que fa a la infraestructura i a la creació de la 
xarxa escolar: 

partici~ació dels Aj. en el disseny del mapB esco
lar i en l'adjudicació i control de !ss construc
cions 
ajut al finan~ament 

~el oue fa a l'actual desvinculecici dels rastres resnec
te del medi on treballen, fer dret la intervenci6 munici
Pal: e 1rsets, 17laterial per a Lc form2ció in situ, etc. 
Pel nue fa a la participació dels Ajuntaments en els òr
oans de direcci6 i en la ordenaci6 educativa i perl~ç~gi
ca: 

facilitar als ~j. els medis t~cnics i econ~ffiics su
ficients ~er elabor?r did~cti~ues del medi (~ist6ria, 
ç:ecgrafia, ecolngie, etc.). 
posar a disposició de 1 ~escola el coneixement de la 
ciutat de forma oblic~t~ria 
estimulació de la creació dce~ui~s oedagòoics d'àm
bit local o com2rcal amb la finalitet de ~arfeccio
nar el professorat. 
gaudir d'uns disponibilitat efectiv2 dels edificis 
escalers dels rue els Ajunt. són prooietaris. 

2.3 Requeriments al nivell m~s ampli: 

• 

• 

Una Llei de Bases de R~gim Local ~ue reconegui l~eutono
~ia local en matèries educatives subst2ncials i no una si'n 
ple rJescentralitzaci6 

Una nooa Llei d'Educaci6 nue garantei.xi la participaci6 
dels municipis. 

Una nova Llei d;1 la Funci6 PGblica 0ue resolgui els pro
blemes de: 

estabilitat dels mestres 
dependència funcional d'anuests respecte els Ajunt. 


