VOLEM EL NOU INSTITUT XALOC, ARA!!
Per als socialistes de Sant Pere de Ribes, l’educació és un pilar bàsic de la igualtat
d’oportunitats. Forma part del nostre ideari d’esquerres. Creiem fermament que és on
cal invertir. Els ajuts per material escolar, per a transport públic dels estudiants, les
millores constants a les escoles i a les llars d’infants, aquest any i per primera vegada,
ajuts per a matrícules d’universitat i cicles formatius...són alguns exemples del
compromís i la feina feta per aquest equip de Govern.
És en aquest context de compromís, que la construcció del nou Institut Xaloc a Les
Roquetes és indispensable. Una responsabilitat – la construcció del nou Institut Xalocdirecta de la Generalitat i que ha incomplert una vegada darrere l’altra. Davant aquesta
situació, hem proposat a la Generalitat el següent:
1. Avançar per part de l’Ajuntament els diners per a la construcció del nou
edifici de l’Institut Xaloc. En aquest pressupost 2018 hi ha 240.000 euros per a
la redacció del projecte.
2. Signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat perquè ens retorni els
diners del projecte i de la construcció de l’Institut en diferents anualitats.
A l’Ajuntament tenim els diners, tenim els terrenys –que per falta d’un, en tenim dos ,
el carrer Agricultura i el Parc Central- i estem pendents de la resposta, una vegada més,
de la Generalitat per poder signar aquest conveni de col·laboració i iniciar la redacció
del projecte. Malgrat la multitud de trucades, correus electrònics i visites, encara la
Conselleria d’Economia de la Generalitat no ha respòs.
En aquest tema, SÍ que hi ha pressa... molta pressa. Seria bo que els grups municipals
anéssim a una per reivindicar a la Generalitat – la única responsable- la construcció de
l’Institut. Del contrari, intentant que aquesta sigui un arma de desgast contra el govern
municipal, segurament que el gran favor li estan fent justament a la pròpia Generalitat
perquè continuï amb els seus incompliments.
Des del Govern Municipal continuarem treballant perquè volem el nou Institut
Xaloc i el volem ARA!
PSC Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Ribes, 26 de febrer de 2018

