
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

MODIFICACIÓ SOBRE MANCANCES EDUCATIVES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’inici del curs escolar 2013-2014 ve marcat per un escenari de fortes retallades i disminució 
de la qualitat de l’ensenyament públic. Les retallades en educació per part de la Generalitat, 
afecten ja directament el funcionament dels centres, el dèficit de professorat o l’atenció de les 
famílies més necessitades que fan que el sistema educatiu públic funcione en condicions 
precàries per causa de la insolvència i l’abandonament de la Generalitat Valenciana, en pro 
d’altres models educatius com el concertat i el privat.

El deute que Conselleria té amb els centres docents és ingent. Arreu del País Valencià es 
deuen partides pressupostàries dels diners que serveixen per al funcionament dels centres. Es 
deuen, a més, a més, les ajudes de menjador escolar pràcticament de tot el curs passat. Les 
beques de menjador escolar i de transport escolar per a les famílies més necessitades i 
l’alumnat desplaçat s’acumulen des del curs passat. No s'han pagat les beques de llibres 
concedides per a primària i secundària. El Pla de Formació del professorat és una altra partida 
impagada, així com altres programes aprovats per Conselleria als centres o ajudes a la 
promoció del valencià o a la conciliació familiar.

A banda de les retallades i els deutes en les despeses de funcionament dels centres i en les 
ajudes a les famílies, s’ha de denunciar també el dèficit de professorat i l’augment de la ràtio 
que dificultarà en gran mesura el desenvolupament de l’activitat docent i la qualitat educativa.
Quant a les infraestructures educatives, el curs s’inicia amb una sèrie de dèficits en les 
infraestructures educatives que s’han convertit ja en cròniques.

A Museros continuem sense tindre el centre nou de primària, ni tan sols pressupostat. Aquest 
fet obliga a mantindre el CEIP Blasco Ibáñez dividit en dos centres, amb els consegüents 
problemes que això ocasiona, i a utilitzar el previst Centre de Dia com a part del centre escolar 
quan no estava pensat per a aquesta funció. Els centres del poble continuen cobrant tard i 
malament de Conselleria i el professorat de baixa o en excedència no és substituït quan toca 
amb el perjudici que suposa per al funcionament del centre i per als alumnes. A més, les 
famílies del poble continuen sense rebre la majoria de les ajudes de menjador o llibres de text, 
inclús aquelles que teòricament estan concedides. 

Totes aquestes mancances estan provocant el desmantellament de l’escola pública, que 
s’agreujarà amb l’aplicació de la recentment aprovada LOMQE. 



És per tot això que es proposen els següents 

ACORDS

1.- L’Ajuntament de Museros demana a la Conselleria d’Educació que es pressuposten, 
s’adjudiquen i es realitzen les obres del nou CEIP Blasco Ibáñez.

2.- L’Ajuntament de Museros insta la Conselleria d’Educació a respondre dels deutes que té
amb els centres educatius del municipi.

3.- L’Ajuntament de Museros reclama a la Conselleria, en representació, dels ciutadans i 
ciutadanes de Museros que es veuen afectats i afectades, el compliment dels seus deutes en 
matèria de beques de menjador i adquisició de llibres.

4.- L’Ajuntament de Museros dóna suport a la Plataforma per l’Ensenyament Públic en les 
seues mobilitzacions per a reclamar aquestes infraestructures i els deutes de la Conselleria 
amb els centres educatius del nostre municipi.
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