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L’Ajuntament i la Generalitat signaran un conveni de col·laboració
per a l’ampliació i reforma de l’IE Sant Esteve
Dimarts 18 de maig de 2021
El Departament d’Educació dona llum verda a una inversió al centre de
2.070.000 euros
El consistori avançarà aquest import per poder accelerar les obres i també
destinarà uns altres 230.000 euros al projecte
L’Ajuntament avançarà els diners per a l’ampliació i reforma de l’IE Sant Esteve
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Educació. El Govern de la Generalitat ha aprovat avui destinar 2.070.000 euros
als treballs que s’han de fer per transformar el centre en un institut escola. Aquest
import serà retornat a l’Ajuntament en dues anualitats: 1.035.000 euros al 2023, i
1.035.000 euros al 2024.
L’actuació inclou la construcció d’un edifici on hi haurà un gimnàs, l’aula
d’audiovisuals i l’ampliació de l’espai actual de menjador. També es reformaran les
instal·lacions ja existents: d’una banda, s’ampliarà l’aulari amb façana d’obra vista,
on se situaran de forma definitiva els vuit grups d’ESO i les sales de tecnologia i
laboratori; d’altra banda, es reformarà l’edifici central (el més antic) on s’ubicaran
els dotze grups de primària i una biblioteca; finalment, es millorarà l’accés al
menjador a l’edifici d’educació infantil.
Amb tots aquests treballs el centre passarà de 3.825 a 5.300 metres quadrats. Tot,
amb l’objectiu de fer front a les necessitats del centre, que des del curs passat acull
els estudis d’ESO. La previsió és que els treballs s’enllesteixin per a l’inici del curs
2022-2023.
D’acord amb el conveni que se signarà, la Generalitat finançarà el 90% del cost dels
treballs, mentre que l’Ajuntament n’assumirà el 10% restant (230.000 euros). El
consistori es farà càrrec de la redacció del projecte i la licitació i direcció de les
obres.
D’altra banda, la Generalitat durà a terme aquest mateix estiu uns treballs
d’adequació dels espais interiors del centre, de manera que a l’inici del curs 20212022 pugui acollir els dos grups de 1r, 2n i 3r d’ESO.
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