PROPOSTA
Expedient: 55/2021/ALTSOC
Procedència: Educació

En relació amb l’expedient núm. 55/2021/ALTSOC, promogut per Educació en
sol·licitud de l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Educació, i l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, per a l’execució de les obres d’ampliació i adequació de l’Institut
Escola El Viver per acollir el complex educatiu 0-16 el Viver del barri de Can Sant Joan
a aquest municipi;
Atès que, el barri de Can Sant Joan és un nucli de població urbanísticament allunyat
del centre del municipi, amb unes característiques socioeconòmiques que no faciliten
la continuïtat en els itineraris formatius de la seva població infantil i juvenil, i amb una
escola bressol ubicada en els baixos d’un edifici que pateix totes les servituds d’unes
instal·lacions comunitàries totalment obsoletes;
És per aquest motiu que tant el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya com l’Ajuntament de Montcada i Reixac han consensuat la necessitat de la
creació d’un complex educatiu per incloure en un mateix espai tots els ensenyaments
de 0 a 16 anys;
Aquest únic espai educatiu, que oferiria continuïtat formativa des de les edats més
primerenques fins a la finalització de l’educació obligatòria, facilitarà a les famílies i els
seus fills/es mantenir-se en el sistema educatiu, ja que la proximitat del centre als seus
domicilis, propiciarà les transicions educatives en un mateix centre Educatiu;
Atès que, el curs 2019-20 l’escola El Viver passa a ser Institut Escola, en aquest sentit,
el Departament d’Educació va executar, mitjançant el RAM 2019, les obres
d’adequació d’espais per un import de 46.453,61€, IVA inclòs. Així mateix, el
Departament d’Educació va encarregar l’any 2020 a Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya les obres d’ampliació de l’edifici en alçada per encabir tres aules
específiques i dues aules de desdoblament noves per import de 442.553,51 €. El
Departament d’Educació ha encarregat també a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, per executar l’any 2021, les obres d’ampliació de la zona de cuina, un
porxo i dues aules a la planta primera per un import de 600.000,00€. Aquestes dues
últimes actuacions estaven incorporades a les obres RAM 2020 i RAM 2021;
Atès que, per poder disposar d’aquest complex educatiu 0-16 anys és necessari
executar una nova fase de l’ampliació de l’edifici i d’adequació dels espais. Aquesta
actuació ha d’incloure la construcció d’una escola bressol dins del complex educatiu
per atendre els alumnes de 0 a 3 anys, així com l’adequació i ampliació dels espais
restants necessaris per atendre els alumnes de 12 a 16 anys;
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Atès que, serà l’Ajuntament qui es farà càrrec d’executar aquesta nova fase amb la
licitació dels projectes, de les obres i dels honoraris de direcció, si escau. En aquest
sentit, l’Ajuntament es farà càrrec de l’import i les despeses corresponents al projecte i
a la direcció de l’obra, així com de les despeses que corresponguin per impostos i
taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les quantitats
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necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu d’aquest
conveni;
Per tant, correspon a l’Ajuntament la licitació, redacció i aprovació del projecte de les
obres objecte d’aquest conveni, i correspon al Departament d’Educació emetre
l’informe tècnic de l’avantprojecte i projecte per la Secció de Supervisió de Projectes,
d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i
específic, per a les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de
nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació i les que al
projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de
necessitats;
Atès que, la licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà
a terme per l’Ajuntament, que comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de
les obres i les dates del seu inici i acabament. Així mateix, l’Ajuntament haurà de
comunicar les incidències en l’execució de les obres que comportin un endarreriment
en els terminis previstos en aquest conveni;
Atès que, la propietat de l’edifici resultant de les obres realitzades serà de
l’Ajuntament;
Atès que, l’Ajuntament cedirà l’ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar
que li és inherent dels ensenyaments de secundària;
Atès que, un cop acabades les obres, l’Ajuntament lliurarà al Departament d’Educació
una certificació final d’obra i una certificació de l’arquitecte municipal conforme les
obres executades coincideixen amb el projecte aprovat per la Direcció General de
Centres Públics;
Atès que, l’import màxim previst d’aquest conveni és d’1.800.000,00 €, IVA inclòs, dels
quals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà el
100% de l’import d’adjudicació de l’obra objecte d’aquest conveni, sempre i quan
l’Ajuntament hagi justificat documentalment i comunicat l’import d’adjudicació i
presentades les corresponents certificacions d’obra. La distribució pressupostària,
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada exercici, s’ha
establert per Acord de Govern de 18 de maig de 2021, de la manera següent:
Anualitat 2022

500.000,00 €

Anualitat 2023

700.000,00 € A càrrec de la posició pressupostària
del
centre
600.000,00 € D/760000100/4210/0000
gestor EN0119, o equivalent.

Anualitat 2024
TOTAL

1.800.000,00 €

Atès que, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per
deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Educació;
Atès que, les aportacions del Departament d’Educació es tramitaran fraccionadament,
una vegada l’Ajuntament hagi comunicat l’import d’adjudicació, d’acord amb les
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament. El termini màxim de justificació serà

fins el dia 15 de desembre de l’anualitat corresponent. El/La tècnic/a del Departament
d’Educació verificarà que l’obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte
funcionament de les seves instal·lacions i amb els permisos d’utilització necessaris i
ajustada al projecte supervisat pel Departament d’Educació;
Atès que, si abans de l’1 de setembre de cadascuna de les anualitats previstes
l’Ajuntament preveu que no podrà justificar l’import establert, avisarà al Departament
d’Educació amb temps suficient per poder tramitar el conseqüent canvi d’anualitats
que s’haurà d’aprovar per Acord de Govern;
Atès que, la vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al
31 de desembre de 2024, sens perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo en qualsevol
moment abans de la finalització del termini previst per unanimitat de les parts
signatàries;
Atès que, en aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva
totalitat;
Atès que, es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte
d’aquest conveni de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest
mecanisme ha de resoldre els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i
establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. Aquesta comissió mixta
estarà constituïda amb representants d’ambdues parts;
Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Educació.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’Educació, i l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
per a l’execució de les obres d’ampliació i adequació de l’Institut Escola El Viver per
acollir el complex educatiu 0-16 el Viver del barri de Can Sant Joan a aquest municipi.
Segon.– Acceptar l’aportació económica plurianual de 1.800.000,00 € per a l’execució
de les obres d’ampliació i adequació de l’Institut Escola El Viver per acollir el complex
educatiu 0-16 el Viver del barri de Can Sant Joan a aquest municipi.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la seva signatura.
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La regidora d'Habitatge, Educació, Igualtat,
Feminismes i LGTBI
Jessica Segovia Álvarez
09/06/2021
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