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SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

08/07/2015

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport
Hble. Sr. Conseller
Av. Campanar, 32
VALENCIA - 46015 (València)

16723

==================
Ref. queixa núm. 1507794
==================
Assumpte: admissió i matriculació d’alumnes; famílies monoparentals.

Hble. Sr.,
Vam rebre en esta institució un escrit signat per la Sra. (...), que va estar registrat amb el
número indicat més amunt.
Substancialment exposava els fets i les consideracions següents:
«Que «el decret d'escolarització d'abril del 2013 és anterior a l'aprovació del carnet
de família monoparental (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual
es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat
Valenciana)».
Que, en roda de premsa, el vicepresident del Consell, l’Hble. Sr. Ciscar, va
manifestar que el carnet de família monoparental era equiparable al de família
nombrosa als efectes d'admissió i matriculació d'alumnes.
Que la Direcció Territorial de Castelló no va saber respondre al seu dubte sobre si
esta condició seria o no tinguda en compte en el barem dels processos d'admissió
d'alumnes.
Que esta qüestió també l'ha elevat a la inspecció educativa, però en el moment de
formular la seua queixa davant d'esta institució encara no havia obtingut cap
resposta.
Que la qüestió és de vital importància, tenint en compte que el procés de
matriculació comença el 8 de maig».

En considerar que la queixa reunia els requisits establits en els articles 12 i 17 de la Llei
11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, va ser admesa i la vam traslladar,
de conformitat amb el que determina l’article 18.1 de la llei esmentada, a la Conselleria
de Educació, Cultura i Esport, a fi de contrastar les al·legacions formulades per la
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persona interessada i per demanar que ens remetera informació suficient sobre la realitat
d’aquelles i de la resta de circumstàncies concurrents en este supòsit.
La comunicació rebuda de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Direcció
General de Centres i Personal Docent), donava compte del següent:
«Que els criteris a valorar en el procés d’admissió vénen determinats en l’article 16
del Decret 42/2013. Aquesta relació es taxativa i la seua valoració servix per a
ordenar l’accés als centres docents en els casos en què la demanda de places escolars
és superior excedint del nombre de places disponibles. En la relació no figura la
condició de família monoparental.
Addicionalment li informe que no està previst modificar la normativa que regula el
procés d’admissió d’alumnat».

L'informe emés va ser posat de manifest a la interessada, perquè formulara les
al·legacions que considerara convenients, però no consta l'entrada en esta institució de
cap escrit en el sentit indicat. Per això, resolem l'expedient amb les dades que hi consten
i que constituïxen els fonaments de la resolució amb què concloem.
En primer lloc, i com a qüestió prèvia, cal dir que de les actuacions no es pot deduir una
actuació pública irregular que vulnere o pose en perill els drets fonamentals recollits en
els títols I i II de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, respectivament, que haja de ser
investigat per esta institució, ja que la mera disconformitat o el desacord amb la
legislació vigent, en este cas, el Decret 42/2013, de modificació del Decret 33/2007, de
30 de març, pel qual es regula l'accés als centres públics i privats-concertats que
impartixen ensenyaments de règim general, no pot, per si sola, motivar la intervenció
del Síndic de Greuges.
Tanmateix, això no és obstacle perquè el Síndic de Greuges, com a alt comissionat de
Les Corts, efectue una reflexió sobre la qüestió plantejada en la present queixa, és a dir,
l'exclusió, als efectes d'admissió de l'alumnat, del criteri de família monoparental entre
els criteris que cal valorar en els processos d'admissió i, en concret, la seua equiparació
amb la condició de família nombrosa, en els casos en què es produïsca una demanda de
places escolars superior al nombre de places disponibles en un determinat centre
escolar.
En este sentit, esta institució compartix el criteri que, en els casos en què hi ha una
demanda superior a les places disponibles, esdevé necessari ordenar la prioritat en
l'accés i ordenar el procés d'admissió a fi d'establir un ordre de prioritat, tot prioritzant
que l'alumnat s'escolaritze, preferentment, en aquells centres el projecte educatiu dels
quals responga a les expectatives dels pares i mares, o en els quals ja estiguen
matriculats els seus germans, i aplicar, a més, els criteris del lloc de treball dels seus
pares o tutors legals, la proximitat del domicili del seu pare, la seua mare o el tutor o la
tutora fins al centre, la renda anual de la unitat familiar, l'existència de discapacitat de
l'alumne o d'algun dels seus pares o germans, la condició de família nombrosa, la
simultaneïtat d'estudis, la condició d'esportista d'elit, com també el rendiment acadèmic.
I, no obstant això, efectivament entre els criteris que cal valorar en els processos
d'admissió, determinats en l'art. 16 de l'esmentat Decret 42/2013, de 22 de març, del
Consell, no es preveu la condició de família monoparental i que bé es podria equiparar,
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als efectes de baremació, amb la condició de família nombrosa (expressament prevista
en este article).
Tanmateix, hem de remarcar que no constituïx una funció d'esta institució determinar el
contingut efectiu de les polítiques educatives que cal realitzar, tenint en compte que la
Generalitat té competència exclusiva en matèria educativa i per a la regulació i
administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells, i graus, modalitats i
especialitats, segons el que establixen els arts. 49.3 i 53 de l'Estatut d'Autonomia, per la
qual cosa correspon a l'Administració educativa, en el marc de les competències que té
atribuïdes, adoptar les polítiques que considere apropiades per a la solució dels
problemes que els ciutadans plantegen al Síndic de Greuges i que són una realitat social
digna de ser tinguda en compte, com la qüestió plantejada en la queixa, relativa a la
consideració de família monoparental entre els criteris que cal considerar en els
processos d'admissió d'alumnes quan la demanda de places escolars siga superior a les
que s’oferixen, atés l'increment de famílies monoparentals, i per això considerem viable
la pretensió de la promotora de la queixa que ens ocupa.
De conformitat amb tot el que acabem de dir, i amb el que preveu l'art. 29 de la Llei
11/1988, de 26 de desembre, reguladora del Síndic de Greuges, SUGGERIM a LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT que, en l'àmbit de les
competències que té atribuïdes, valore la necessitat de modificar l'art. 16 del Decret
42/2013, de 22 de març, del Consell, a fi d'incloure entre els criteris per a la valoració
de les sol·licituds de places escolars, quan no existisquen places suficients per a atendre
totes les sol·licituds d'ingrés en els centres públics i privat-concertats, el criteri de
condició de família monoparental.
En virtut de l’art. 29.1 de la Llei 11/1988, reguladora del Síndic de Greuges, li recordem
el deure de donar compliment al que disposa la legislació vigent sobre l’ús del valencià,
d’acord amb el que hem indicat en el cos d’este escrit, la qual cosa se li comunica
perquè, en el termini d’un mes, ens remeta l’informe preceptiu en què ens ha d’indicar
si accepta la recomanació que li fem o, si s’escau, les raons que considere per a no
acceptar-la.
Perquè en prenga coneixement li fem saber, així mateix, que a partir de la setmana
següent a la data en què s’ha dictat, la present resolució serà inserida en la pàgina web
de la institució.
Atentament,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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