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11.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant la construcció de la II
Fase de l’Institut Montgrós.
Recordem que, quan es va construir l'institut Montgrós a Sant Pere de Ribes, aquesta
construcció es va portar a terme sobre tres línies d'ESO (de primer curs a quart). L'edifici
actual, després de 5 anys en mòduls prefabricats, va obrir portes el curs 201213. Posteriorment, el curs 2014-15, es varen concedir dues línies de Batxillerat, però, sense
projectar la segona fase constructiva que donés cabuda adequadament als nous cursos, la
qual cosa va suposar ocupar la resta d'espais físics existents a l'institut, no adequats per
activitats lectives.
En aquests moments, l'institut Montgrós té 2 línies de batxillerat (tant a primer curs com a
segon), malgrat aquesta segona fase constructiva no s'ha construït encara, la qual cosa
suposa que pateixi una manca d'espai per encabir els alumnes que té assumits actualment
(360 alumnes en tot el centre), donant-se la circumstancia que s’està fent ús de l'espai
prèviament pensat per biblioteca del centre, a més dels espais del menjador i de l'AFA.
També, cal dir que, la manca d'espais, redueix l'opció, també, d'ampliar amb noves ofertes,
com cicles formatius o FP. També, cal tenir en compte que l’institut Montgrós és centre
educatiu de referència (d’ESO i Batxillerat) per la població d’Olivella, per la qual cosa
assumeix un gran nombre d’alumnes.
A més, ens trobem en la situació que l’institut Montgrós és el més demandat entre les
famílies del municipi, la qual cosa comporta que no es puguin augmentar, tampoc línies ni
ràtios, si fos necessari, per donar cabuda al projecte educatiu implantat. Cal dir que existeix
el recolzament de la comunitat educativa de Sant Pere de Ribes envers l'ampliació
necessària de l'institut Montgrós, tot i recordant el suport també existent per part del Consell
Escolar Municipal, tot mostrant el neguit respecte a les instal·lacions del centre i les
condicions d’estudi i aprenentatge, al cap i a la fi, de l’alumnat.
Cal dir que ja es va aprovar una moció el passat 29 de maig de 2018 que sol·licitava a la
Generalitat de Catalunya iniciar converses per tal de tractar aquesta problemàtica, sense
haver tingut resposta al respecte. Igualment, el passat 28 de gener de 2020, també es va
aprovar per unanimitat una moció en aquesta línia.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Exigim al departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, posi
definitivament els recursos tècnics i econòmics necessaris per tal d'iniciar el procediment
administratiu i tècnic corresponent per la construcció de la segona fase a l'institut Montgrós,
per la seva urgència, per tal de cobrir les necessitats bàsiques de l'alumnat, per tal de poder
realitzar la seva activitat d'una forma adequada, després de gairebé tres anys d’espera,
sense haver tingut cap avançament al respecte.
SEGON.- Tornem a reclamar des de l'Ajuntament converses efectives amb el departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal d'arribar a acords per la construcció
d'aquesta segona fase de l'institut Montgrós.
TERCER.- L’Ajuntament reitera el seu compromís per la cessió del terreny existent al voltant
del centre, per tal de poder ampliar la zona d’esbarjo, tal i com sol·licita la direcció del centre.
QUART.- També, demanem al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
treballi conjuntament amb les famílies que no tenen assegurada la plaça sol·licitada a
1

Ple ordinari
21 de juliol 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

l’institut Montgrós en aquests moments, per tal de poder tenir una solució satisfactòria per a
tothom.
CINQUÈ.- Traslladar, els presents acords al departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la FAPAC, al Consell Escolar Municipal i a les AFAS del municipi.
La regidora, Sra. Anna Ma Herrera Bordallo defensa la moció.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per dinou vots a
favor: Dotze dels PSC-CP, cinc de Construïm, un de Ciutadans i un de Fem Poble- En Comú
Podem. S’abstenen els dos regidors d’ERC.
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