ADDENDA AL DOCUMENT SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA
EDUCATIVA EN ELS CENTRES CONCERTATS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
El Document sobre la implantació de la Reforma Educativa en els
centres concertats de la Comunitat Valenciana, subscrit en 1996, per
l’Administració educativa, les organitzacions empresarials i les
organitzacions sindicals més representatives de l’ensenyança privada,
definia determinades actuacions relacionades amb el desenrotllament
i aplicació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació
General del Sistema Educatiu, i també preveia abordar altres
qüestions que allí quedaven merament enunciades.
Com a conseqüència d’això, el citat Document de 1996 va ser
desenrotllat, completat i, inclús, en alguns aspectes, ampliat, per
l’Addenda d’1 de setembre de 2000 i per dos Addendes més,
subscrites ambdós el 17 de desembre de 2002.
De la mateixa manera, l’Addenda de 28 de juliol de 2004 amplia el
marc temporal de vigència del referit Document i les Addendas fins al
31 de desembre de 2007.
Altres qüestions relacionades amb la planificació de la xàrcia de
centres han d’encaixar en este marc jurídic, que té, entre els seus
fins, el de posar les bases per a futures actuacions que es
desenrotllen conjuntament per las organitzacions firmants.
A este respecte, convé portar a col·lació que una part important dels
centres representats per les organitzacions empresarials que
subscriuen el present acord vénen coadjuvant a l’Administració en la
prestació del servici públic de l’educació, col·laboració que es produïx
fonamentalment en els nivelel sostinguts amb fons públics, però
també en altres nivells que no ho estan.
És un fenomen conegut per tots que, quan l’escolarització de
l’alumnat de la Comunitat Valenciana es produïx en un centre
concertat, en moltes ocasions els seus estudis de Batxillerat també es
duen a terme en el mateix centre, encara que en esta etapa
educativa no existisca finançament directe al centre per a la
impartició de la ensenyaça en condicions econòmiques més
assequibles per al ciudatadà. Açò suposa, per tant, que hi ha un
percentatge d’alumnat que, finalitzades les etapas educatives
sostingudes amb fons públics, no passa a un centre públic per a
culminar les ensenyances de Batxillerat també en règim de gratuitat.
Per eixa raó, el finançament de les unitats de Batxillerat que
actualment es troben autoritzades i en funcionament en els centres
concertats no implicaria cap trasvasament d’alumnat de centres
públics a concertats, sinò que senzillament suposaria una contribució

al finançament de l’alumnat ja actualment escolaritzat en el centre
privat.
Així doncs, els representants de la Comissió de Seguiment del
Document sobre la Implantació de la Reforma Educativa en els
centres concertats de la Comunitat Valenciana que s’indiquen al final
d’esta Addenda, i que conformen la majoria d’esta, reunits a l’efecte
en la data i lloc indicats més avall, i després de l’informe favorable
que haurà d’emetre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació,
ACORDEN:
La Conselleria de Cultura, Educació i Esport elaborarà, al llarg de la
vigència del Document, la normativa necessària per a implantar un
sistema de concerts econòmics que permeta finançar, a partir del
curs 2007/2008, l’etapa de Batxillerat, en els centres que, estant
concertats en Educació Secundària Obligatòria, es troben impartint,
amb l’autorització oportuna, a l’inici del curs escolar 2004/2005, les
citades ensenyances de Batxillerat. El finançament s’iniciarà
progressivament amb el primer curs del Batxillerat l’any acadèmic
2007/2008, i en 2008/2009 abastarà a estos dos cursos del
Batxillerat.
La qual cose se subscriu a València, 28 de juliol de 2004.
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