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Resolució política del Comité Comarcal del PSPV-PSOE de València en 
defensa de l´escola pública, de qualitat, laica i en valencià 

 
 

 La situació de l’ensenyament públic a la ciutat de València reflexa la 
política involutiva i d´abandonament que el Partit Popular practica allà on 
governa. Com està ocorreguent a Espanya amb l´avantprojecte de la 
LOMQE que pretén canviar el sistema educatiu tal com el coneixem. 
Desapareixerà el concepte d´escola inclusiva on tots els xiquets i xiquetes 
tenen un lloc des de la igualtat d´oportunitats i s´introduïx un model educatiu 
selectiu i excloent. 
 

 
Però València ve patint estes polítiques des de fa vint anys. La ciutat 

compta amb una xarxa de centres molt envellida, un 20% d’estos centres 
passen dels 50 anys, i el manteniment al que te competència l’Ajuntament 
(Llei 8/2010 de juny, de la Generalitat Valenciana, i Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig) no s’ha fet adequadament, recentment situacions con el CEIP 
Torrefiel, CEIP Luis Vives, CEIP Teodoro Llorente, CEIP 103, etc. demostren la 
necessitat de control de l’estat de les instal·lacions educatives d’esta ciutat. 

 
 La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) a la seua 
disposició addicional quinzena, punt 2, encomana als municipis el 
manteniment i vigilància del centres docents, pel que, front a aquesta 
situació, caldria procedir a realitzar una valoració i inspecció de les 
instal·lacions educatives d’esta ciutat, que oriente un Pla de renovació, en la 
mesura de les deficiències que estan manifestant-se últimament. 

 
 
A la situació de deteriorament dels centres que exigiria en alguns 

casos la substitució per altres de nous, s’uneix que la Generalitat ha 
abandonat la construcció de centres docents públics a València en els 
últims anys, els barracons com a solució provisional proliferen i per tant el 
deteriorament en la qualitat de la formació de l'alumnat és generalitza a 
l’ensenyament públic. Al darrer pressupost de 2013 de la Generalitat, es 
retallen amb un 71’23% les inversions en educació a la ciutat. 

 
 
 
 



El Partit Popular ha incomplit les previsions escolars del PGOU de 
València de 1988, i com a finalització d’este abandó, el sòl que esta 
programat per la renovació de la xarxa pública de centres és cedeix a la 
iniciativa privada per a la construcció de centres privats en sòl públic, com 
és el recent cas del barri de Patraix. Els socialistes de València ens 
manifestem públicament contra l'ús de l'educació com a negoci i no com a 
dret a la que ens està condemnant el Partirt Popular. 

 
 La darrera actuació ha estat la nova normativa d’escolarització per al 
curs 2013–2014 (Decret 42/2013 de 22 de març, i Resolució de 12 d’abril de 
2013 del Director Territorial d’Educació, Cultura i Esports de València, que 
estableix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en els 
ensenyaments no universitaris) que trenca el principi de proximitat de 
l’alumnat al seu entorn i que farà paleses les mancances d’ajudes de 
menjador i transport, així com ataca la llibertat d’elecció de centre de 
l’alumnat.  

 
 

Per tot això, el comité comarcal del PSPV-PSOE de València acorda la 
següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
1.- Els socialistes de València defensarem en tots els espais públics i 

institucionals l´escola pública, laica, en valencià i de qualitat. 
 
2.- Exigim al govern municipal que assumisca la responsabilitat 

municipal com a garant de la prestació del servei educatiu que li confereix 
la normativa actual, amb la realització d'una inspecció de tots el centres 
docents de la ciutat, amb una antiguitat que puga suposar un perill per 
l'alumnat i professorat, i la posada en pràctica d'un Pla de rehabilitació 
d'estos centres, assolint els pressupostos extraordinaris necessaris des de la 
Generalitat i des dels Pressupostos de l´Ajuntament. 
 

3.- Instem a la Conselleria d'Educació, per que reprenga la construcció 
de centres docents públics a la ciutat, que vinguen a substituir als que es 
troben en situació mes deteriorada, segons l'estudi d'avaluació de les 
instal·lacions, i retrotraure la cessió del sòl de “Nou Patraix” per a la cessió a 
la iniciativa privada, així com no cedir cap més. 

 
4.- Exigim a la Conselleria d’Educació la retirada o rectificació de la 

nova normativa d’escolarització plantejada per al curs 2013-2014, recollint 
les esmenes plantejades per la comunitat educativa de la ciutat de 
València. 
 

 
 


