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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert
Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que establei
xen els articles 1 64 i 1 65 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta

de resolució la continuïtat de l'Escola Els AIgüerols, de Santa Perpètua de
Mogoda, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb
el text següent:

Exposició de motius

Amb data 2 de maig de 201 3, la Comissió d'Ensenyament i Universitats, va
aprovar la Resolució 11 5/X del Parlament de Catalunya sobre la continuïtat de
l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda per unanimitat , on esta
bleix en el seu punt "a) ...que el Departament d'Ensenyament i els seus serveis
territorials al Vallès Occidental facin marxa enrere en la intenció de tancar
l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)", on es
garanteix la continuïtat d'aquesta escola.

Amb data 21 de gener de 2014, l'Honorable Consellera d'Educació respondre
per escrit a una pregunta formulada al Parlament que: "... Tenint en compte
que l'Escola Els Aigüerols no està construïda sinó que està ubicada en mòduls
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primària, el Departament d'Ensenyament no considera necessari la construcció
d'un nou equipament educatiu al municipi per acollir línies d'infantil i primà
ria, atès que no caldran a partir del curs 2015-2016, tal com confirmen les
dades dels naixements de l'any 2012." Des del Departament d'Educació
s'explicava que no s'obriria matriculació a P3 al mencionat centre escolar, i,
s'expressava que no hi havia necessitat, ja que amb l'oferta de centres concer
tats i els altres públics de la població, es cobrien les necessitats d'escolaritza
ció a P3 de la població.
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Atès que tots sabem que la no escolarització a P3 en un centre escolar, és l'ini
ci del tancament del centre que no pot oferir aquesta matriculació. Que a més,
aquesta possible no matriculació es cobreix amb línies de matriculació de cen
tres concertats. I que no permetre que un centre ofereixi matriculació, impe
deix a les famílies que puguin demanar l'escolarització en el centre i se'l con
demni al tancament sense que els pares i mares puguin escollir aquest centre
en primera opció.

D'altra banda, la no construcció de l'Escola Els Aigüerols comporta una severa
afectació al bon funcionament de l'Escola d'Adults que des de fa anys s'ubica
en l'edifici municipal que ocupa de forma provisional l'Escola Els Aigüerols i no
en la seva ubicació definitiva. Aquesta situació comporta que el professorat i
l'alumnat de l'Escola d'Adults es vegin obligats a mantenir les classes en unes
condicions precàries, en uns mòduls prefabricats que a més suposen un sobre
cosí per l'Ajuntament, que es fa càrrec del lloguer.

En els propers anys la major demanda d'escolarització se situarà a l'etapa
d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), obligant la construcció de la darrera
fase de l'Institut Rovira-Forns que des d'aquest estiu té instal·lat un mòdul pre
fabricat al pati per encabir una línia addicional al primer curs d'ESO. Tot i així,
existeixen dubtes sobre la capacitat per part d'un únic institut d'assumir du
rant almenys 4 anys un volum d'alumnes considerable.

Atès que la Honorable Consellera d'Ensenyament va enviar una carta a l'AM PA
dels Aigüerols en la que es deia que en el marc dels pressupostos de la Gene
ralitat per l'any 201 2, en l'apartat finançaments, el Govern es comprometia a
dur a terme la construcció de diverses escoles al territori, entre les quals figura
l'Escola Els Aigüerols.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent;

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya es ratifica en la seva voluntat de que no es tanqui
l'escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda.
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El Parlament insta al Govern de la Generalitat a;
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1. Donar compliment a la Resolució 11 5/X del Parlament sobre la continuï
tat de l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda, permetent la
matriculació de P3 a l'escola Els Aigüerols.

2. Iniciar la construcció de l'escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mo
goda, tal i com es va establir dins de les disponibilitats pressupostàries
per l'any 201 2.

3. Convertir l'Escola Els Aigüerols en una Escola-Institut que pugui donar
resposta a la demanda d'escolarització de la ESO pública al municipi de
Santa Perpètua de Mogoda, a més d'oferir Batxillerat i Modus Professio
nals, i pugui donar continuïtat als actuals alumnes escolaritzats a edu
cació primària a l'Escola Els Aigüerols.

4. Assegurar, també en el marc del Pressupost 2016, el finançament per la
construcció de l'edifici de l'escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de
Mogoda.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016

E^cTCran^&s Galiano
Portaveu dW GP SOC

Esther Niubó Cidoncha
Diputada del GP SOC

<C_— —T.'Z:
Pol Gibert Horcas
Diputat del GP SOC
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