
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 CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Decret llei autonòmic 1/2012, el RD- llei 14/2012 del Ministeri d'Educació i l’Orde 19/2012,
de 21 de maig,  de la  Conselleria  d’Educació,  Formació  i  Ocupació,  per  la  qual  es regula
l’aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització
del gasto públic en l’àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana publicada en el DOGV 6779 de 22 de maig, comporten
un atac sense precedents al sistema públic educatiu que la nostra societat democràtica ha
assolit per a garantir la qualitat, l'equitat i la cohesió social. 

Els  atacs  que  està  patint  l’educació  publica   són  molt  durs.  S'ha  acomiadat  milers  de
professores i professors els dos últims cursos, empobrint la qualitat de l’ensenyament, retallant
grups i  línies,  atacant  l’ensenyament  en valencià  i  eliminant  programes de compensatòria,
reduint  l’atenció educativa precisament a qui  més ajuda necessita.  S’han eliminat  recursos
bàsics del sistema educatiu, disminuint la inversió en infraestructures o les ajudes en educació
infantil.  No  es  paga  allò  que  es  deu  en  transport,  menjador,  bo  llibre  o  despeses  de
funcionament dels centres, exposant-los a la paralització. 

A aquests fets s’afegeix ara l’atac brutal al model educatiu propugnat pel Ministeri d’Educació
en el Reial decret llei i l’orde 19/2012 que el desenvolupa amb les següents mesures:

- Augment de les ràtios un 20%, com a la Llei dels anys 70, amb la consegüent reducció en la
qualitat educativa. Això significa poder tindre fins a 30 alumnes per classe en infantil i primària,
36 en secundària i 42 en batxillerat. 

-  Augment  del  nombre  d'hores  lectives  del  professorat  de  secundària,  que  pot  dur  a
l'acomiadament immediat de milers de professors i professores interins, al desplaçament de
milers de funcionaris de carrera i a l’eliminació dels programes que permeten proporcionar
l’ajuda imprescindible a aquells alumnes que la necessiten.

-  Reducció  de  les  modalitats  de  batxillerat,  reducció  de  grups  de  FP i  no  substitució  del
professorat malalt fins els 10 dies de baixa. 



Totes aquestes mesures afecten el  proper curs i  continuaran afectant en el  futur als xics i
xiques del nostre poble. Tant als que acudeixen als centres públics de Museros com als que ho
han de fer a altres pobles del voltant.

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. Declaració institucional de l’Ajuntament de Museros en favor d’un model
educatiu  públic,  de qualitat  i  plurilingüe de consens,  que prioritze els
criteris pedagògics i de qualitat i que fomente la integració i la igualtat
d’oportunitats davant el futur.

2. Instar la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació a la retirada de
l’Orde 19/2012, de 21 de maig, per la qual es regula l’aplicació del Reial
Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització
del  gasto  públic  en  l’àmbit  educatiu,  en  els  centres  docents  no
universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

3. Programar la convocatòria per a la creació de les places de professorat
necessàries per a complir les ràtios anteriors a la publicació de  l’Orde
19/2012,  de  21  de  maig,  de  la  Conselleria  d’Educació,  Formació  i
Ocupació.

4. Donar compte d’aquests acords a la Conselleria d’Educació, Formació i
Ocupació.

                                                                                Museros, 21 de juny de 2012
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