
1 11:55

GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNTDA DEL PAÍS VALENCñ

MOC|ó pE RECOUAMENT pE LES ESCOTES pE MÚSFA r CONTRA LES RETALTADES

DEt CONSELL

B€PñftBf ftrb€cu€iP c€r¿bf, Sr.r..rs bNi \SEts6SBtr*6
,portaveu del Grup Municipal de Esquerra Unida, davant el Ple de

l'Ajuntament de

EXPOSA

Des de l'any passat el Consell está imposant retalls a l'ensenyament mus¡cal. Els pressupostos

de 2011 ja contemplaven una retallada del 54% respecte del 2O11, i ara la Conselleria ha

amenacat amb una altra reducció en un 2%.

Amb aquestes mesures preses pelGovern autonómic, deixa en una situació "in extremif'a les

escoles musicals del País Valenciü perqué depenen en gran mesura de les subvencions i per

tant, el fet de no rebre-les o de veure-les retallades, posa en perill les funcions que realitzen,
entre elles, l'ensenyarnent de música a generacions completes de valencians ivalencianes.

Aquestos retalls amenacen el futur de 55 centres de músiea autor¡tzats ¡ conservatoris
municipals, 1.200 llocs de treball, l'ensenyarnent de S5m alumnes i el teixit educatiu musical
d'Alacant, Castelló i Valéncia. Uns retalls que, a més, deixen sota mínims el desenvolupament
de la Llei Valenciana de la Música, un instrument legielatiu aprovat per unanimitat de tots els
grups parlamentar¡$ en 1998 i que, avui segueix sense desenvolupar-se.

PROPOSTES D'ACORD:

Adherir-se la reivindicació de la Plataforma de Centres de Mrl¡lee Autorltr*ts dc la
Comunitat Valenciana, perqué queden sense efecte les retallades del 5496 en 2010 I

2011 que amenacen el futur de 55 rentres de música autorltrats i conservatori¡
municipals,l.Z00 llocs de treball, I'ensenyament de 8.500 alumnes i el teixit educatiu
musical d'Alacant, Castelló i Vallncia.

Sol-licitar un finangament adequat d'aquests centres d'ensenyament musical sense
ánim de lucre que supleixen de raanera eficag i eficient I'abséncia d'una oferta pública
que done resposta a la demanda dels estudiants d'escoleg de músiea que vclen cu$aF
estudis de rnúsiea oficials d'€nsenyament Elemental I volen continuar amb els
d'Ensenyarnent Professional.

Donar suport a la reclamacié que ia han fet múltiples associaeisns i municipis per tal
gue les societats musicals siguen declaradeE 8é d'lnter&¡ Cultural {B}C}, garantint aixl la
seua prot€cc¡ó corn a patrir'noni culturalautÓcton.

Donar trasllat d'aguestos aeords:

- A la eonselleria d'tducació de la Generalitaf Valsnciana.
- Als $rups Parlam*ntari: de les Corts Valencianss.

la Flataforma de Centres de Mtlsica Autórituáts de la Carnunitat Valenciana.
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