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L’Ajuntament reclama al Departament d’Ensenyament
que solucioni urgentment les deficiències detectades a
l’Escola Montseny de Mollet
La regidora d’Educació, Alícia Domínguez, ha adreçat una carta al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on posa de
manifest la necessitat de solucionar de manera immediata una deficiència
detectada a la façana de l’Escola Montseny.

En aquesta carta, la regidora tramet un informe tècnic en el qual explica que,
davant la caiguda de trossos d’arrebossat del voladís de l’edifici principal,
l’Ajuntament va desplaçar-se immediatament per posar en marxa totes les
mesures necessàries per garantir la seguretat de l’alumnat. Diversos tècnics
del consistori van estudiar la situació i van detectar que el problema no era
l’arrebossat de la façana sinó la solidesa de la paret.
Després d’explicar la situació a la direcció de l’escola i posar-ho en
coneixement de responsables del departament d’Ensenyament, l’Ajuntament ha
anat fent valoracions de la situació i seguiment de les estructures. A més, ahir
també es va informar del tema al Consell Escolar.
Aquest informe conclou que cal una intervenció immediata que suposa una
reforma d’una part de la façana de l’edifici que és competència de la Generalitat
de Catalunya. Per tot això, la regidora d’educació Alícia Domínguez demana
amb urgència solucions a aquesta deficiència per tal de evitar riscos per
l’alumnat i professorat de l’escola. D’altra banda, en la carta que s’ha fet arribar
al Departament d’Ensenyament s’alerta sobre la situació de la majoria de les
escoles públiques de la ciutat que tenen més de 25 anys, fet que implica un
deteriorament cada cop més important dels edificis.
Inversions en educació
La competència obligatòria en matèria d’inversions als centres educatius
públics és de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, la voluntat de l’equip de
govern municipal de l’Ajuntament de Mollet ha estat la de seguir invertint en els
edificis escolars malgrat que només té competències en l’àmbit de
manteniment. I això ho ha fet perquè “creiem que és necessari invertir en els
equipaments públics educatius per oferir un servei públic de qualitat”.
Cal recordar que el consistori va fer una inversió de més de 100.000 euros el
passat estiu per tal que tots els centres educatius de la ciutat estiguessin a punt

per l’inici del curs escolar. Va ser una inversió que l’Ajuntament de Mollet va
continuar mantenint tot i que ja no compta amb el suport financer de la
Generalitat de Catalunya des de l’any 2008, que és qui té la responsabilitat i les
competències en matèria educativa.
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