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7.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per exigir a la Generalitat de
Catalunya que faci efectiva la construcció de la Fase II de l’Institut Montgròs.

Quan es va construir l'institut Montgrós a Sant Pere de Ribes, 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 2012-13. 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. El projecte educatiu de l'institut Montgrós, per
tant, a hores d'ara, esta plenament consolidat, tant en estudis obligatoris com post obligatoris.
Actualment, per tant, 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 .
A més, en aquest cas, presentarem conjuntament amb aquesta moció escrit de la direcció del
centre fent la reclamació corresponent al departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i signatures recollides deis membres del Consell Escolar Municipal per tal de mostrar
el recolzament de la comunitat educativa de Sant Pere de Ribes envers l'ampliació necessària
de l'institut Montgrós.
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.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l'adopció dels següents:
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 dos anys sense haver tingut cap
avançament al respecte.
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SEGON.- Es torna 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.- Per una altra banda, l'Ajuntament es compromet a treballar en 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.- 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 AMPAS del municipi.
Defensa la moció la regidora, Sra. Anna Ma Herrera Bordallo.
Després d’un debat, es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.

La regidora, Sra. Esther Rodríguez Maldonado demana alterar l’ordre de les mocions per
tractar la 7.7. la qual cosa accedeixen l’alcaldessa i la resta dels regidors.
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