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Iniciats els tràmits per a la construcció de sis centres 
escolars de primària i un institut 
 

• S’accepten les cessions gratuïtes de vuit terrenys destinats a 
equipaments escolars de tot Catalunya a la Roca del Vallès, 
Corbera de Llobregat, Salou, Llagostera, Vilanova del Vallès, 
Alella, Almenar i Roses 

 
• S’aprova una inversió de més de 4 milions d’euros pel nou CEIP 

de Cerdanyola del Vallès 
 

• Impuls a la construcció d’un Centre d’Educació Especial a Berga 
 
El Govern ha iniciat els tràmits per a la construcció d’un total de sis nous 
Centres d’Educació Primària (CEIP) i d’un Institut d’Educació Secundària 
(IES), i ha aprovat diverses actuacions més que fan referència a obres 
d’ampliació o adequació d’altres centres. En la majoria dels casos, el Govern 
ha aprovat l’acceptació de les cessions gratuïtes de terreny que han de 
permetre iniciar el procés de construcció dels nous centres escolars.  
 
En total, de cara a iniciar les obres de construcció, adequació o ampliació de 
tots aquests centres, el Govern preveu reservar més de 25 milions d’euros 
dels seus pressupostos. 
 
Acceptació de terrenys per a la construcció de CEIPS 
 

• La Roca del Vallès (Vallès Oriental): CEIP Mogent, que comptarà amb 
dues línies d’educació infantil i primària i les obres del qual tindran un 
pressupost de 3.778.236 euros. 

• Corbera de Llobregat (Baix Llobregat): CEIP de tres línies amb un 
pressupost estimat de 2.340.000 euros. 

• Salou (Tarragonès): CEIP de Salou II, que comptarà amb dues línies 
d’educació infantil i primària i es construirà amb tecnologia 
industrialitzada, modalitat que integra elements d’estructura estàndards 
que permet agilitzar-ne el seu procés. El pressupost és de 4.563.500 
euros. 

• Llagostera (Gironès): CEIP que comptarà amb dues línies d'educació 
infantil i primària i que es construirà amb tecnologia industrialitzada. 

• Vilanova del Vallès (Vallès Oriental): IES de Vilanova del Vallès, que 
comptarà amb tres línies d'educació secundària i dues línies de 
batxillerat. 

• Alella (Maresme): CEIP d'Alella, comptarà amb dues línies educació 
infantil i primària i es construirà amb tecnologia industrialitzada.  
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• Almenar (Segrià): CEIP que comptarà amb dues línies educació infantil 
i primària i es construirà amb tecnologia industrialitzada.  

 
Acceptació de terrenys per a ampliació: 
• Roses: Ampliació de l'IES Cap Norfeu a tres línies d'educació 

secundària i dues línies de batxillerat. El projecte està actualment en 
fase de redacció. 

 
Un total de 4,7 milions d’euros a dos CEIP més 
 
El Govern també ha aprovat avui destinar un total de 4.090.500 euros per a la 
nova construcció d’un CEIP a Cerdanyola del Vallès (Vallès Oriental), en 
compliment del conveni subscrit amb l’ajuntament de la localitat. El nou CEIP 
comptarà amb dues línies d'educació infantil i primària i de cara a l’exercici 
2008, hi ha prevista una inversió de 3,9 milions d’euros. En aquest sentit, 
també s’ha aprovat destinar 684.284 euros, 342.142 dels quals dins l’exercici 
del 2008, al CEIP Cabanes (Alt Empordà), en aquest cas, per a les obres 
d’adequació i ampliació de dues aules i una biblioteca. 

 
Impuls a un nou Centre d’Educació Especial de Berga 
 
Finalment, el Govern ha acordat destinar 2.543.059 euros a la construcció 
d’un Centre d’Educació Especial a Berga, en el marc del conveni signat entre 
el Departament d’Educació i el consistori. Aquest acord és la continuació del 
que ja es va formalitzar l'any 2006. De l’import aprovat, durant l’exercici de 
2008 s’hi destinaran 2.243.059 euros.  
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CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL) PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP DE 2 LÍNIES EN AQUESTA LOCALITAT. 
 
 
 
 
Barcelona, 18 de maig de 2007 
 
 
R E U N I T S 
 
D’una part l’honorable Sr. Ernest Maragall i Mira, conseller del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats atorgades per la 
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra part l’Il·lustríssim Sr. Antoni Morral Berenguer, alcalde-president de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en virtut de les facultats que li són reconegudes 
a l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, abans esmentat. 
 
 
E X P O S E N 
 
Que al municipi de Cerdanyola del Vallès es fa necessària la construcció d’un nou 
CEIP de 2 línies, per tal d’atendre les necessitats d’escolarització. 
 
Que l’Ajuntament disposa d’un solar, de 8.000 m2 de superfície total, per ubicar aquest 
equipament.  
 
Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la 
Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a 
l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
L’article 90 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, preveu que la concurrència no és 
preceptiva en la concessió de subvencions en cas que els beneficiaris siguin 
corporacions i entitats locals i l’objecte de la subvenció estigui inclòs en plans o en 
programes prèviament aprovats. 
 
En conseqüència, 
 
 
 
 
 
 
A C O R D E N 
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La col·laboració d’ambdues parts per a la realització de les obres esmentades, d’acord 
amb les següents: 
 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni té per objecte la redacció del projecte i l’execució de les obres de nova 
construcció del CEIP de 2 línies a Cerdanyola del Vallès amb les especificacions que 
resulten d’aquestes clàusules i dels annexos que en formen part. 
 
SEGONA.- FINANÇAMENT  
 
L’import màxim previst dels honoraris de redacció del projecte executiu és de 
190.500,00 € i el de les obres és de 3.900.000,00 € dels qual la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà la quantitat màxima de 
4.090.500,00 € amb la següent distribució pressupostària: 
 
Anualitat 2007: 190.500,00 € EN03 D/760000100/4210, del centre gestor EN03, del 
pressupost del 2006 prorrogat per al 2007. 
Anualitat 2008: 2.340.000,00 € 
Anualitat 2009: 1.560.000,00 € 
Aprovades en acord de Govern de data 15 de maig de 2007. 
 
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès aplicarà la màxima bonificació permesa per les 
seves Ordenances Municipals als impostos i taxes municipals que corresponguin, 
prèvia sol·licitud expressa i tramitació del corresponent expedient de beneficis fiscals. 
 
L’Ajuntament facilitarà els terrenys per a l’execució de les obres, garantint la  
disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis necessaris. 
 
Així mateix 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. 
 
En cas que la licitació de les obres quedés deserta, ambdues Administracions 
pactaran mitjançant addenda al conveni el % d’augment del pressupost de contracte i 
el seu finançament. 
 
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les 
factures dels tècnics redactors del projecte, les certificacions d’obra presentades per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i les anualitats establertes. El tècnic del 
Departament d’Educació verificarà que es realitzi una obra completa, capaç de prestar 
serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions, amb els permisos 
d’utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament d’Educació. 
 
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per aquest 
tècnic, segons model que s’acompanya com annex número 2. 
 
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte 
d’aquest conveni, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
En el cas que en data 31 d’octubre el tècnic del Departament d’Educació prevegi que 
no es podrà certificar tot l’import de l’anualitat prevista en aquest conveni, el 
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Departament d’Educació es reserva la facultat de tramitar l’expedient de canvi 
d’anualitats per tal de traslladar l’import pendent als següents exercicis pressupostaris, 
segons les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació. 
 
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES 
 
Correspon a l’Ajuntament encarregar la redacció del projecte bàsic i executiu recollint 
aquest, totes les especificacions que dictin els organismes encarregats del control 
d’impactes ambientals. 
 
A tal efecte, i prèviament a l’inici de qualsevol treball de redacció del projecte executiu 
es constituirà una comissió específica de control i seguiment del projecte i de 
l’execució de les obres on hi participarà una representació de l’Ajuntament i del 
Departament d’Educació a més de la representació  d’aquells organismes que siguin 
proposats pel Departament d’Educació. 
 
Aquesta comissió emetrà els informes que corresponguin per a garantir la correcta 
execució de les pròpies obres o d’aquelles que, per proximitat, estiguin vinculades 
amb el solar d’us educatiu. Aquests informes seran preceptius i vinculants, tan pel que 
fa als sistemes constructius com als programes de treball. 
 
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 les construccions escolars, 
així com els criteris per a la construcció de nous edificis per a Centres Educatius 
públics del Departament d’Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter 
particular, especialment pel que fa als sistemes d’execució emprats, així com el 
compliment de normatives generals i aquelles mesures particulars i específiques 
dictades per organismes corresponents. 
 
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES 
 
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi 
consti la participació d’ambdós organismes de 3,000 x 3,500 m. 
 
CINQUENA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ajustant-se en tot moment al que es disposa al 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
 
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les 
dates del seu inici i acabament. 
 
Així mateix, haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que 
comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni, i en tot cas 
serà d’aplicació el darrer paràgraf de la clàusula segona. 
 
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà 
l’assistència d’un representant del Departament d’Educació, fent arribar a la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu un exemplar original de l’Acta 
corresponent. 
 
SISENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 
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L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran 
els que hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la 
normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat. 
 
SETENA.- DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de 
control de qualitat. Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra d’acord 
amb el que disposa la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per 
a la contractació d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article 4 del Decret 77/1984, de 4 
de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d’obra. 
 
Els tècnics del Departament d’Educació vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i 
podran exigir el justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3. 
 
VUITENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el 
compliment de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al 
projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap 
tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions 
s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament 
es compromet a facilitar-li la seva funció. 
 
NOVENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
La propietat de les obres realitzades serà de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i 
se cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és 
inherent, segons queda reflectit en el corresponent acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
DESENA.- INAUGURACIÓ. 
 
La inauguració la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida 
pels seus representats. 
 
ONZENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI. 
 
La conservació, el manteniment i la vigilància de les obres un cop finalitzades 
correspondrà a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
DOTZENA.- INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI 
 
La utilització dels recursos per una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el 
projecte informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del 
Departament d’Educació, o l’execució de les obres sense tenir en compte les clàusules 
establertes, seran motius d’anul·lació per part del Departament d’Educació de 
l’aportació corresponent, i l’Ajuntament haurà d’assumir tots els compromisos i 
responsabilitats adquirits i haurà de retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya 
les quantitats abonades. 
 
TRETZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència d’aquest conveni serà fins desembre de 2009, en cas d’endarreriment de 
les obres per motius de força major es podrà prorrogar de mutu acord pel mateix 
període que contempli l’ampliació del termini contractual. 
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En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat. 
 
La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents: 
 

- el mutu acord de les parts manifestat per escrit, 
- l’incompliment manifest dels seus pactes, 
- la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, sempre 

i quan sigui acceptada per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis 
econòmics, s’hauran de compensar degudament. 

 
CATORZENA: QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació la resolució i els 
efectes d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
 
Pel Departament d’Educació Per l’Ajuntament de Cerdanyola  
de la Generalitat de Catalunya del Vallès 
 
El conseller 

 
L’alcalde-president 

Ernest Maragall i Mira Antoni Morral Berenguer 
  
  

El secretari general, 
 
 
 
 
 
José Gil Sanz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-------------------------------------------, 
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Secretari de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.  
 
 
 
 
C E R T I F I C O: Que l’Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia 29 de març de 2007, 
adoptà l’Acord següent: 
 
DEIXAR sense efecte l'acord de cessió gratuïta adoptat en sessió de 28 de juliol de 
2005. 
APROVAR la minuta de Conveni de cooperació entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la realització de 
les obres de nova construcció del CEIP de dues línies en aquesta localitat, a ubicar al 
carrer del Riu Sec. 
ACCEPTAR el compromís de cedir l'ús de les instal·lacions a la Generalitat de 
Catalunya per a l’activitat escolar. 
 
I perquè així consti i produeixi els oportuns efectes, lliuro aquesta certificació, amb el 
vist i plau de l’Il·lm. Sr. Alcalde, que la signa a 
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El sotasignat, tècnic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr.                            
, fa constar als efectes previstos en el conveni entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la realització de les obres de nova 
construcció del CEIP de 2 línies d’aquesta localitat que, un cop visitada l’obra, ha 
comprovat que s’han executat les unitats d’obra següents: 
 
 
 

NÚM. CERTIFICACIÓ IMPORT CERTIFICACIÓ .......% A PROTEGIR 
   
 
 
 
 
D’acord amb el projecte supervisat per la Secció de Supervisió de Projectes del 
Departament d’Educació,  
 
 
Total aportació Generalitat de Catalunya  
Certificat emès anteriorment  
Certificat actual  
Pendent certificar  

 
 
Barcelona, 
 
 
El tècnic del Departament d’Educació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 

 
 
Declaració relativa al control de qualitat de les obres objecte del conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a la realització de 
les obres de nova construcció del CEIP de 2 línies d’aquesta localitat, en compliment 
del que disposa la clàusula setena. 
 
1.- L’empresa adjudicatària del control de qualitat és: 
 
 
2.- Durant l’execució dels treballs s’han realitzat les proves necessàries per garantir els 
deguts nivells de seguretat i de qualitat que han quedat reflectits als informes 
corresponents. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes previstos a la clàusula setena del conveni. 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
Per la Direcció Facultativa,   Per l’empresa Control de Qualitat, 
 
 
 
 
 
 
 
Pels Serveis Tècnics Municipals, 
 




