
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE LA FORMACIÓ
A L'ANTIGA ESCOLA INDUSTRIAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT

FUNCIONAL O SENSORIAL

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a

l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat

Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el

Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,

presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat novembre el grup Podem va fer un prec perquè es buscaren alternatives per

a  les  persones  amb diversitat  funcional  o  sensorial  que  volgueren  matricular-se  a

centres formatius com el CFPA Orosia Silvestre o l'Escola Municipal de Belles Arts. Al

respecte preguntem:

- En aquell moment es va respondre que les obres d'accessibilitat per dotar l'edifici de

l'antiga Escola Industrial d'una solució definitiva començarien a principis d'enguany. En

quin punt es troben eixes obres?

- Si les reformes no estigueren enllestides per al pròxim curs, quines alternatives s'han

previst perquè les persones que no puguen accedir es queden excloses?

- Es té prevista alguna campanya informativa al respecte perquè les persones amb

diversitat  funcional  o  sensorial  siguen conscients  que si  volen poden matricular-se

perquè se'ls facilitarà alguna alternativa?

- Des del govern es van comprometre a parlar amb Avanzar sobre este assumpte.

Quines reunions s'han tingut al respecte des de novembre?



-  Sabem,  tal  com  excusava  el  govern  en  novembre  que  Orosia  Silvestre  no  era

competència  nostra.  S'ha  buscat  alguna  alternativa  per  a  este  cas  o  es  descarta

qualsevol alternativa?

I per tal  que no es discrimine ni  s'excloga a ningú i  no quede cap persona sense

educació reiterem de nou les demandes que van fer Avanzar el 2018 i que Podem va

fer el 2019:

1. Que, mentre no se solucionen els problemes d'accessibilitat  a l'edifici de l'antiga

Escola Industrial, a les persones amb diversitat funcional o sensorial que sol·liciten

matricular-se a qualsevol matèria formativa que allí s'impartisca se'ls facilite una altra

alternativa perquè puguen seguir exercint el seu dret a estudiar.

2.  Que  es  realitze  una  campanya  informativa  sobre  la  proposta  d'atenció  a  les

persones que no pogueren estudiar en els centres mencionats per falta d'accessibilitat.

3. Si cal, que s'òbriga un termini de matriculació extraordinari per a les persones amb

discapacitat que no pogueren accedir als centres.

Alcoi, 30 de juny de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


