PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Sr. José Manuel Orengo Pastor, com a portaveu del grup socialista en la Diputació de València, a
l’empara del que preveu l’article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució perquè s’incloga en l’ordre del
dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, i a l’efecte del seu debat i votació.
Assumpte: Proposta de resolució davant de l’inici de curs escolar perquè la Diputació de

València dispose el crèdit necessari per a beques de llibres de text i material escolar.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En l’actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, les decisions adoptades, tant pel
govern d’Espanya com pel govern de la Generalitat Valenciana, estan generant que un nombre
alarmant de famílies que estan travessant una dura situació econòmica no disposen dels recursos
necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques, a causa dels retalls duts a terme per aquests
governs.
Després de 18 anys de govern del PP a la Comunitat i 20 mesos al govern d’Espanya, l’educació està
experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un retrocés que està condicionant el present i el
futur de centenars de milers d’estudiants valencians, un retrocés que està condicionant el present i el
futur de la Comunitat Valenciana.
A la Comunitat Valenciana, tenim unes xifres de desocupació alarmant, amb el 30% de desocupació, el
18% de les persones viuen en nivells de pobresa, i més de 118.000 famílies no reben cap tipus de
prestació.
El Grup Socialista de la Diputació ja va presentar al mes de juny una proposta de resolució perquè la
Diputació disposara el crèdit necessari per a la posada en marxa d’un Programa Municipal de Beques
de menjador per als mesos d’estiu, també dirigit al Banc d’aliments o a les ONG amb labors d’atenció
alimentària a les famílies més necessitades.
Ara, amb l’inici del curs escolar, els retalls que la Generalitat Valenciana està aplicant afecten també les
ajudes per a les famílies al transport escolar, beques de menjador i compra de llibres de text i material
escolar, per la qual cosa resulta imprescindible la implicació de la Diputació de València per a pal·liar
aquesta greu situació que preocupa a tants pares i mares valencians.
El curs que comença en els pròxims dies es caracteritzarà per continuar incrementant els retalls
materials i humans que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i, el que és més
greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats.
Davant d’aquesta situació les famílies acudixen als ajuntaments sol·licitant ajuda econòmica per a
adquirir els llibres de text i el material necessari per als seus fills.

Atenent aquesta situació, i per a poder garantir que tot l’alumnat de la província puga disposar del
material imprescindible per a accedir a l’educació obligatòria, proposem l’adopció del següent

ÚNIC. Que la Diputació Provincial de València dispose el crèdit necessari per a la posada en marxa
d’un Programa Municipal de Beques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar, així com per
a l’impuls i manteniment dels Bancs de llibres.
València, 6 de setembre del 2013
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