
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU EDIFICI DE L’ESCOLA MONTCAU 

 

Durant els anys 2017 i 2018, a l’observar unes fissures en l’edifici de l’Escola Montcau, 
el govern municipal va mantenir diverses reunions amb els responsables del 
Departament d’Educació de la Generalitat per tal d’avaluar les solucions tècniques que 
resolguessin aquesta situació. 

Finalment, un cop avaluats els resultats dels estudis realitzats pels tècnics del 
Departament, el juny del 2018, la directora dels Serveis Territorials, Sra. Montserrat 
Domingo, en una reunió convocada a l’escola amb la presència de l’equip directiu, 
dels pares i mares dels alumnes i de l’alcalde va comunicar que durant aquell mateix 
estiu s’iniciarien les obres per a la construcció de la infraestructura necessària per a la 
col·locació d’un aulari de mòduls prefabricats, a conseqüència del tancament d’una zona 
de l’escola en la qual caldria executar un seguit d’assaigs i anàlisis tècnics. Així mateix, 
va manifestar el compromís de presentar una proposta que donés una solució definitiva 
a la problemàtica de l’edifici. 

D’aquesta manera, el curs va començar el mes de setembre amb mòduls i va quedar 
inhabilitada la zona del menjador, on es van detectar algunes petites fissures, i les aules 
dels pisos superiors. Els serveis tècnics de la Generalitat van concloure després de la 
diagnosi que no hi havia perill, que el centre podia continuar obert, però que caldria una 
intervenció en tota l’estructura de l’escola. 

El 30 d’abril de 2019, l’aleshores conseller d’educació, Sr. Josep Bargalló anunciava que 
el Govern de la Generalitat havia aprovat l’encàrrec i la regularització d’encàrrec 
de diverses actuacions d’infraestructura escolar a realitzar per l’empresa pública 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), que preveia 27 
construccions escolars per un import total de 104.700.000 euros, que corresponien a les 
més prioritàries per al sistema educatiu de Catalunya d’acord amb les necessitats 
d’escolarització actuals i a mitjà termini. Dins d’aquestes 27 inversions hi constava 
l’execució de les obres de consolidació estructural de l’Escola Montcau a Gelida, per un 
import de 3.500.000 €. 

Així mateix, afegia que aquestes 27 obres es durien a terme d’acord amb els nous criteris 
pedagògics de construccions escolars que el Departament d’Educació estava treballant 
amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, que servirien per 
dissenyar els nous centre educatius i transformar els centres actuals. Concretament, 
s’estaven duent a terme sessions de treball per concretar les idees sorgides i s’obriria 
un procés per consensuar com haurien de ser els centres educatius del futur. Estava 



previst que aquests nous criteris quedessin recollits en un document abans de finalitzar 
el curs escolar. 

Davant d’aquest noticia, l’aleshores alcalde, Lluís Valls, va manifestar que des de 
l’Ajuntament s’haurà de vetllar per a que s’agilitzi aquest calendari administratiu que la 
Generalitat ha marcat dins de les inversions que ha de fer a diversos centres catalans, 
fins el 2023. 

El 9 d’octubre de 2019 es publicava en el portal de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya, el plec de clàusules per al contracte de serveis per a l’assistència tècnica 
per la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obra de 
consolidació estructural de l’Escola Montcau, a Gelida. L’òrgan de contractació era 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. L’import era de 228.334,14 € (IVA 
inclòs). La durada del contracte era d’un any i el termini de presentació d’ofertes 
finalitzava el 28 d’octubre de 2019. 

Amb data 1 d’abril de 2020 el mateix portal publicava la data d’adjudicació del contracte, 
el 12 de març de 2020, el nombre d’ofertes presentades, 4, l’import d’adjudicació per 
valor de 219.870, 03 € (IVA inclòs) i el nom de l’empresa adjudicatària, la UTE formada 
pels estudis d’arquitectes Bermuz- Fernández y Nogué-Onzain-López. 

Posteriorment, el 15 de juny de 2020, en el portal de contractació es publicava la data 
de formalització del contracte, que havia estat el 5 de juny del 2020. 

En el document de formalització del contracte, entre altres qüestions, hi constava el 
terminis d’execució que eren: 

Termini d’execució de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i 
executiu: 
- Termini per al lliurament dels treballs: 12 mesos. 
- Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 
- Lliurament Projecte Bàsic: 3 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de 
l’Avantprojecte. 
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del 
Projecte Bàsic. 
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 4 mesos a partir de les revisions, per part del 
Departament d’Educació i d’Infrastructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta. 
Aquests terminis inclouen: 
 • Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions 
(tant les inicials com les successives) 
 • Enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 
Tenint en consideració els terminis establerts en el contracte, el juny del 2021 el projecte 
executiu hauria d’haver estat entregat. 
 



En el ple del 21 de novembre de 2021, a la pregunta del regidor de la CUP, Quim Navales 
Morera, de quin és l’estat de les obres a les dues escoles públiques, la regidora 
d’Educació, Marga Bertran, respon que en el cas de l’Escola Montcau, el divendres dia 
24 de novembre hi haurà una reunió amb el departament perquè ens informin de com 
està el tema i esperem tenir una resposta. 
En el mateix ple, a la pregunta del regidor del PSC, Lluís Valls, de com està el projecte de 
l’Escola Montcau, l’alcaldessa respon que el projecte de refonamentació està redactat, 
però no acabat, ja que van sorgir uns dubtes per part de l’empresa i estan en aquesta 
fase. 
 
El divendres, 14 de gener de 2022, en una reunió sol·licitada pel regidor del PSC, Lluís 
Valls, a la regidora d’Educació, Marga Bertran, per ser informat sobre l’estat del projecte 
de les obres de l’Escola Montcau, la regidora d’Educació manifesta que la proposta 
plantejada pel Departament d’Educació contempla l’enderroc de l’Escola i la nova 
construcció de l’edifici en el mateix indret. Que prèviament es farà un procés de 
participació amb 1 representant de l’AFA, 1 del alumnat i 1 del professorat per definir, 
a banda dels paràmetres fixats pel Departament, alguns aspectes que hauria de recollir 
el projecte de la nova escola, tenint en consideració el projecte educatiu. 
Manifesta que posteriorment es redactaria el projecte per, finalment, executar les 
obres. Un objectiu previst és que l’estiu del 2023 tots els alumnes estiguin fora de 
l’escola per iniciar el curs en els mòduls corresponents, un cop s’hagués localitzat una 
ubicació per col·locar-los.   
Així mateix, manifestava que el dilluns, dia 17, les famílies de l’alumnat rebrien una 
comunicació de l’escola informant-los d’aquest tema. El dilluns 17 de gener, les famílies 
rebien una carta on se’ls informava, entre altres qüestions, que els tècnics no veien 
viable fer una refonamentació de l’edifici; que havien pres la decisió de construir un nou 
edifici en el mateix solar, que la nova escola continuarà sent de dues línies, i que serà un 
procés lent que anirem treballant per fases ( procés participatiu, redacció del projecte, 
licitació i construcció i inici d’obres). 
 
Atès que després del llarg procés iniciat 30 d’abril de 2019 per a l’execució de les obres 
de consolidació estructural de l’Escola Montcau, la resposta final del Departament, quasi 
tres anys després, és l’enderroc de l’edifici de l’Escola Montcau. 
Atesa la manca de definició d’un calendari que estableixi el cronograma de les diferents 
fases administratives i tècniques per dur a terme l’execució del projecte d’execució del 
nou edifici de l’Escola Montcau.  
Atès el llarg període transcorregut i el que pot transcórrer fins a l’inici de les obres.  
Ateses les diverses qüestions de caràcter tècnic i pedagògic que poden sorgir en la fase 
prèvia de participació o en la fase d’ubicació dels mòduls. 
Atesa la complexa gestió administrativa i tècnica que, ben segur, comportarà l’execució 
d’aquest projecte. 



Atès que aquest assumpte és de cabdal importància per a les famílies dels i les alumnes 
de l’Escola Montcau de Gelida i per al futur educatiu del nostre municipi.  
 
 
El Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Sol·licitar, de manera urgent, al Departament d’Educació un document que certifiqui  
la seguretat de l’actual edifici, on encara si està desenvolupant activitat educativa. 
 
2. Instar al Departament d’Educació perquè dugui a terme una reunió a Gelida, oberta a 
totes les famílies dels i les alumnes de l’Escola Montcau per explicar-los la situació actual 
i com es pensa gestionar la nova proposta, sobretot pel que fa al calendari. 
 
3. Constituir una Comissió de seguiment del projecte del nou edifici de l’Escola Montcau 
on hi siguin presents un representant de cada grup polític amb representació a 
l’ajuntament. Els representants d’aquesta Comissió seran presents en totes les reunions 
que es tinguin amb els responsables del Departament d’Educació o amb altres entitats 
o associacions implicades en la gestió d’aquest projecte.  
 
4. Donar trasllat dels presents acords a l’AFA de l’Escola Montcau, al Consell Escolar, al  
Departament d’Educació i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
  
Gelida, 18 de gener de 2022   
 
  

 

 

 

 


