
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu  Collado  i  Garcia  i  Víctor  Xercavins  i  Garcia,  regidors  del  Grup  Municipal  BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua
aprovació, la següent

MOCIÓ PER AUGMENTAR LA SUBVENCIÓ A LA SUMM

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Societat Unió Musical de Museros és l’entitat cultural, educativa i cívica més important del
nostre  poble  sense  cap  mena  de  dubte  i  motiu  d’orgull  per  a  tots  els  muserencs  i
muserenques. La fundació de la Banda de Música es remunta a 1928 i la seua Escola de
Música ha desenvolupat durant molts d’estos anys una labor importantíssima i destacada en la
formació dels xiquets i xiquetes de Museros. Els darrers 15 anys ha sigut reconeguda com a
centre  autoritzat  d’ensenyament  musical  per  la  Conselleria  d’Educació  de  la  Generalitat
Valenciana.

La  SUMM  ha  rebut  durant  estos  anys  subvencions  públiques  que  han  permés  el
desenvolupament de la seua tasca formativa i educativa. Els darrers anys, però, hi ha hagut
una retallada brutal de les aportacions públiques que han portat a dia de hui a una situació
insostenible. De fet l’Ajuntament de Museros ha reduït en tres anys un 65% la seua aportació, 
passant dels 12.000 euros de 2009 als 4.507 de l’any 2012. Això fa que puga desaparéixer
l’Escola  de Música de la  SUMM i el  pròxim curs haja de tancar les seues portes,  fet  que
suposaria  una  pèrdua  irreparable  i  l’acomiadament  dels  professors  i  professores  que
imparteixen les seues classes a l’Escola. 

Conscients  d’este  problema  creiem  que  l’Ajuntament  de  Museros  ha  de  contribuir,  en  la
mesura de les  seues possibilitats,  a  la  continuïtat  de l’Escola  de Música  de Museros.  No
podem permetre que desaparega una de les senyes d’identitat de Museros ni podem deixar els
xiquets i xiquetes del poble sense la possibilitat d’aprendre i desenvolupar les seues capacitats
musicals, a més dels valors que amb elles es transmeten. 

PROPOSTA D’ACORD

Per tot el que hem exposat, el grup municipal BLOC- Compromís, proposa, per al seu debat i
votació, els acords següents:

1. Rebaixar en un 5% les retribucions dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Museros.
2. Rebaixar en un 5% les retribucions dels regidors de l’Ajuntament de Museros per

assistència als plens i comissions.
3. Rebaixar en un 5% les assignacions als grups polítics de l’Ajuntament de Museros.
4. Destinar  8.000  euros,  procedents  d’estes  rebaixes,  a  l’Escola  de  Música  de  la

Societat  Unió  Musical  de  Museros  perquè  puga  continuar  amb el  seu  treball  de
foment de la música i la cultura en el nostre poble.

5. Donar suport a la SUMM en les mesures que adopte per aconseguir els recursos
econòmics suficients per a realitzar la seua labor.



                                                                                                        Museros, 21 de juny de 2012
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