
PREGUNTES I PRECS GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A UN  PLA
D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU DE CARÀCTER UNIVERSAL A L'ESTIU 

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

Cada vegada hi ha més evidència científica que assenyala que el temps que es passa
sense escola, és a dir sense activitats formatives formals i informals, s'incrementen les
desigualtats educatives segons el capital cultural de les famílies. L'estiu suposa per a
moltes xiquetes i xiquets un temps en que aquesta exposició a les activitats educatives
hi és absent. Per això, preguntem:

 Ha dissenyat ja el govern municipal un pla d'activitats de lleure educatiu de
caràcter universal per a l'estiu 2021?

 Si és així, ha implementat una borsa d'ajudes i beques per a facilitar l'accés de
les famílies més vulnerables?

Si no ha estat així, exposem els nostres precs:

Primer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi, demostrant el seu compromís per la justícia social,
elabore de manera urgent un pla d'activitats de lleure educatiu de caràcter universal
(és a dir, que arribe a més del 60% de la població objectiu) per a l'estiu 2021.

Segon.-  Que  l'Ajuntament  d'Alcoi  implemente  una  borsa  d'ajudes  i  beques  per  a
facilitar l'accés de les famílies més vulnerables.

Tercer.- Que l'Ajuntament d'Alcoi implemente un pla de comunicació perquè arribe la
informació d'aquest pla a la totalitat de famílies amb xiquetes i xiquets a les que anirà
adreçat aquest pla.



Alcoi, 4 de maig de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


