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11.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, demanant les inversions
necessàries a les escoles.

Sant Pere de Ribes compta amb 7 escoles: tres a Les Roquetes (Les Roquetes, Santa
Eulàlia i Mediterrània) i quatre a Ribes (El Pi, Les Parellades, Riera de Ribes i Els Costerets).
Cal dir que quatre d’aquestes escoles tenen entre 30 i 40 anys d’antiguitat.
Cal recordar que les inversions en els centres educatius corresponen a l’ens competent en
matèria d’Educació, en aquesta cas, la Generalitat de Catalunya, competència transferida
per part de l’Estat ja fa uns anys En cap cas, no és una competència municipal. Si bé, és
cert, que l’Ajuntament any rere any s’ha fet càrrec de les inversions a les escoles, per
responsabilitat amb els alumnes, amb el professorat i amb les famílies.
L’any 2007, es va signar un conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de
diferents obres a les escoles Les Roquetes, Santa Eulàlia, Els Costerets i La Riera de Ribes,
amb una aportació econòmica per part de la Generalitat de 180.000 euros per la realització
de les esmentades obres (l’acord resultant era que les obres les realitzava l’Ajuntament i, un
cop finalitzades, es justificaven).
L’any 2008, el mateix director de Serveis Territorials, senyor Camil Fortuny indicava
mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament, que la dotació econòmica d’aquell any seria de
186.670,86 euros. I aquesta va ser la darrera.
En aquests moments, després de diferents reunions amb la conselleria d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, no ens asseguren tampoc que al llarg d’aquest any, puguin
assumir cap despesa d’inversió, malgrat des dels serveis tècnics municipals s’han marcat
accions prioritàries bàsiques, demanant que facin una planificació d’un RAM per Sant Pere
de Ribes a tres anys, mínim que permeti encabir la gran majoria d’accions pendents
necessàries.
A tall d’exemple, en els darrers 5 anys, la despesa econòmica de l’Ajuntament en aquesta
matèria ha estat de 578.420,87 euros, desglossat de la forma següent (sense trobar
retornament econòmic per part de la Generalitat de Catalunya). Despesa absolutament
necessària i imprescindible per garantir el desenvolupament de les seves funcions
educatives als centres escolars, tot evitant les greus mancances detectades (i moltes
pendents de realitzar), com incompliments de normativa o goteres a les classes:

•
•
•
•
•

Any 2015: 25.133,48 euros
Any 2016: 49.631,95 euros
Any 2017: 116.523,72 euros
Any 2018: 189.930,56 euros
Anys 2019-2020: 197.201,16 euros

A hores d’ara, les inversions necessàries als centres educatius del municipi ascendeixen a
912.902,69 euros, de les quals els nostres serveis tècnics tenen la relació dels pressupostos
corresponents, per facilitar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
desglossades de la següent manera:

•

La Riera de Ribes:
o Coberta nova gimnàs
o Ampliació menjador
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Tancament alumini part superior sala biblioteca
Ampliació espais lectius
Treballs diversos lampisteria
Sistema climatització menjador
Sistema aportació aire i legalització climatització menjador
Santa Eulàlia:
o Accessibilitat i tancaments
o Substitució finestres per incompliment de normativa i risc per a les persones
o Arranjament desguassos i clavegueram de pluvials del pati
Els Costerets:
o Substitució finestres per incompliment de normativa i risc per a les persones
o Arranjament desguassos i clavegueram de pluvials del pati
o Filtracions façana lateral
Mediterrània:
o Arranjament sistema de calefacció
o Modificació pendent del clavegueram per defecte de construcció (l’edifici té
goteres i no té pendents al sostre)
El Pi:
o Reparació sistema de calefacció

o
o
o
o
o

•

•

•

•
•

Les Parellades
o Reparació general del pati (defecte de construcció)

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, faci les
inversions urgents que necessiten els centres educatius de Sant Pere de Ribes, abans de la
finalització d’aquest any, segons les prioritats marcades per part dels serveis tècnics
municipals.
SEGON.- Instem al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a planificar
la resta d’inversions necessàries, dotant-les econòmicament en el proper pressupost de la
Generalitat, per la seva execució durant el curs vinent.
TERCER.- 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.
Es fa una aturada a les 20:40h
Es reprèn la sessió a les 20:50h
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