
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI  SOBRE LA
PROMOCIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA

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

Aquesta setmana ha finalitzat el procés d’inscripció als centres educatius d’infantil i 
primària valencians. En abril de 2021 el govern municipal es va comprometre a fer una
campanya de promoció de l’escola pública donada l’anòmala situació que viu Alcoi 
amb una taxa de presència molt menor que la mitjana espanyola. Més en concret els 
punts d’acord foren els següents: 

1.- Una campanya urgent de comunicació per a la promoció de l’escola pública d’Alcoi 
davant de la campanya de matriculació del curs 2021-22. 

2.- Demanar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana un pla d’acció 
consensuat amb l’Ajuntament d’Alcoi per a l’increment progressiu de les places a 
l’escola pública

A aquest respecte volem preguntar: 

    • Quines són les accions que el govern municipal ha dut a terme per al curs 2022-
2023

    • Sap quina ha estat la incidència d’aquestes accions en la demanda per part de les 
famílies d’escola pública?

Com bé sabrà el govern municipal, en el curs 2021 més del 67% de les matrícules en 
educació infantil i primària estaven en escoles concertades. És àmpliament coneguda 
pels experts com engrandeix la desigualtat d’una societat aquesta dualitat en la xarxa 
educativa. Per això demanem: 



PRIMER.- Elaborar un pla de xoc en l'àmbit municipal per a augmentar la presència de
l'escola pública en la ciutat.

SEGON.- Igualment instar a la Conselleria d'Educació que implemente un pla de xoc 
per a ampliar l'oferta pública de la ciutat d'Alcoi al mateix temps que mesures de 
foment de la demanda.

Alcoi, 30 de maig de 2022

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


