MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA i
CIUTADANS

PER

RECLAMAR

INVERSIONS

ALS

EQUIPAMENTS

ESCOLARS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
La Ciutat Educadora és necessàriament una ciutat que cuida i impulsa els espais on
es produeixen aprenentatges. Aquests espais són importants per a la construcció de
les trajectòries vitals i educatives de la gent que hi viu i, per aquest motiu, la nostra
ciutat sempre ha posat al centre de les seves inversions en educació la preservació,
manteniment i millora dels seus equipaments educatius. Posar-les al centre ha
significat que, davant la manca d’inversió de l’Administració competent, l’Ajuntament
s’ha vist obligat a invertir pressupost municipal en l’execució d’obres necessàries a les
escoles de primària que han estat desateses de forma sistemàtica al llarg dels darrers
anys.
Així mateix, el pressupost d’una institució és la principal eina per prioritzar i abordar la
resolució d’aquelles qüestions que considerem importants i que són el centre de la
nostra actuació política. Així, i després de conèixer la proposta de pressupost
presentat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, trobem a faltar partides
econòmiques que resolguin alguns aspectes prioritaris dels equipaments escolars de
Santa Coloma de Gramenet i que són cabdals pel seu funcionament ordinari.
En aquest sentit, les esmenes al pressupost introduïdes per alguns grups
parlamentaris, han prioritzat algunes d’aquestes actuacions. Aquestes reclamacions
tenen a veure amb la construcció definitiva de centres educatius com l’Escola Santa
Coloma i l’Institut de Santa Coloma, la posada en marxa de les fases pendents de
l’ampliació de l’Escola Serra de Marina, la rehabilitació d’edificis com el de les Escoles
Joan Salvat Papasseit, Rosselló Porcel i l’Escola d’Educació Especial Josep Sol i
l’adaptació dels centres educatius que acullen els nous Institut Escola Pallaresa i Lluís
Millet.
Pel que fa a la construcció dels nous equipaments educatius, l’Escola Santa Coloma i
l’Institut de Santa Coloma reclamen, amb el conjunt de les seves comunitats
educatives, la construcció definitiva dels seus edificis. Des de l’any 2009 l’Escola
Santa Coloma desenvolupa el seu projecte educatiu en mòduls. Després d’un llarg
camí de demandes per part del Departament d’Educació, el solar resta a disposició
des de fa més de dos anys sense cap indici d’iniciar el procés de redacció de projecte
de la nova escola. El passat mes d'abril la Generalitat va aprovar 27 noves
construccions escolars i, entre aquestes, no se’n troba cap a la nostra ciutat. Tampoc
la previsió de la construcció definitiva del nou Institut de Santa Coloma, que ni tan sols

va poder començar el curs en les condicions òptimes degut a una mala planificació de
l’inici de curs.
Pel que a la posada en marxa dels nous Institut Escola Pallaresa i Lluís Millet es
requereix inversió en els edificis actuals perquè, donades les noves necessitats, caldrà
oferir espais educatius que puguin abordar el nou model de centre.
D’altra banda, l’Ajuntament ha comunicat en diverses ocasions al Departament
d’Educació la necessitat d’abordar de forma integral la situació d’edificis com el de
l’Escola Joan Salvat Papasseit i Rosselló Porcel, ja que les intervencions que
requereix l’edifici a dia d’avui no es poden resoldre des de l’òptica del manteniment. De
la mateixa manera, a l’Escola d’Educació Especial Josep Sol també urgeix una
renovació i posada al dia de les instal·lacions per garantir el bon i adequat
funcionament del dia a dia del centre educatiu.
Finalment, l’any 2006 l’Ajuntament i el Departament d’Educació signen un acord per
augmentar a dues línies l’Escola Serra de Marina i es projecta la crescuda dels espais
educatius a través de fases. Actualment només està completada la primera fase de
l’obra, restant pendent la segona i la tercera.
En funció de l’esmentat, i en base a la importància de la inversió en els equipaments
escolars per al desenvolupament d’una educació de qualitat, es proposen els següents
acords al Ple de l’Ajuntament:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya que incorpori una dotació econòmica als
pressupostos per a la redacció dels projectes d’obra dels edificis definitius de
l’Escola Santa Coloma i de l’Institut de Santa Coloma.

2. Exigim que la posada en marxa dels nous Instituts Escola estigui acompanyada
d’una partida pressupostària per a l’ampliació i millora dels seus espais
educatius i que s’adaptin als nous models de centre.
3. Prioritzar les intervencions a les Escoles Joan Salvat Papasseit, Rosselló
Porcel i CEE Josep Sol amb una calendarització i previsió d’actuació, així com
una partida econòmica assignada.
4. Reclamem la disposició d’una partida econòmica per encarar la segona fase de
l’Escola Serra de Marina, que permetrà la connexió entre els dos edificis de
l’escola i la posada en marxa d’un ascensor.

5. Demanar que el disseny dels edificis definitius, així com totes les intervencions
en espais educatius de la ciutat, es facin de manera participada amb tota la
comunitat educativa perquè donin resposta a les necessitats dels projectes
educatius.

6. Exigir a la Generalitat de Catalunya la reposició de la inversió municipal en
actuacions i obres a les escoles que han excedit la competència municipal i
que estan valorades en més de 15 milions d’euros des de l’any 2008.
7. Traslladar aquest acord a la comunitat educativa de l’Escola Santa Coloma, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics
representats al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a tots els centres educatius de la ciutat,
a les AMPA, a les persones membres del Consell Escolar Municipal i a les
entitats i plataformes de suport a l’educació de la ciutat.
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