Expedient 3719/2022. Moció reclamant al Departament d’Educació una inversió
definitiva per al nou edifici de l’Escola d’Educació Especial Can Vila de Mollet,
presentada pels grups municipals PSC i Sumem Esquerres a Parets.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès és un exemple
arreu de Catalunya pel que fa a la seva qualitat educativa en l’àmbit de l’educació
especial en l’etapa obligatòria. Un projecte innovador i de llarg recorregut, construït
durant dècades pels seus professionals docents.
L’Escola prové d’un llarg periple històric des de la dècada de 1970, i passa a ser de
gestió municipal als anys 90. En aquell moment, estava pensada per uns/es 80
alumnes, ubicats en l’edifici principal de l’Escola actual. L’any 2001, donades les
necessitats creixents de matrícula del centre, el Departament d’Educació va impulsar
la construcció de dos edificis “provisionals” als espais que fins llavors ocupava la
piscina de Can Vila. Això va suposar un increment fins als 120 alumnes al centre.
L’any 2015 i donada la nova necessitat de matrícula pel centre el Departament
d’Educació va instal·lar uns mòduls prefabricats al pati del centre per ubicar el
departament d’Infantil de l’Escola. Això va augmentar novament la capacitat del centre
fins als 140 alumnes. Des de l’any 2015 la pressió del Departament d’Educació per a
matricular nous alumnes no s’ha aturat, provocant que serveis com la sala de
mestres, sales d’informàtica, psicomotricitat o plàstica siguin actualment aules
ordinàries.
Actualment, el centre compta amb una matrícula de 160 alumnes aproximadament (11
de Parets), els quals provenen de 24 municipis, corresponents a 3 comarques
diferents. En paraules del mateix Departament, es tracta d’un centre intermunicipal.
Al mes de març del 2022 es detecten unes greus esquerdes estructurals que fan
perillar la integritat dels mòduls “provisionals” instal·lats pel Departament d’Educació
l’any 2002. En aquest moment l’Ajuntament de Mollet notifica la situació al
Departament d’Educació, i encarrega un informe estructuralista que confirma la
gravetat de la situació: aquests dos edificis hauran de ser clausurats l’1 de juliol de
2022.
Els dos edificis clausurats donen servei aproximadament a uns 70 alumnes,
corresponents als departaments de secundària i habilitats (de 13 a 21 anys). Però
l’afectació és per al conjunt de l’Escola, ja que també hi ha ubicats serveis comuns
com la secretaria, l’aula de música, fisioteràpia, logopèdia, entre d’altres.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Mollet reclama des del mes de març de 2022
una inversió al Departament d’Educació que solucioni el problema, donat que es
tracta d’una inversió i van ser edificis construïts per aquesta administració l’any 2002, i
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DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR QUE, LA JUNTA DE PORTAVEUS EN DATA 14 DE
JULIOL DE 2022, PER MAJORIA, VA APROVAR LA MOCIÓ QUE ES TRANSCRIU A
CONTINUACIÓ, AMB LA VOTACIÓ SEGÜENT: VOTS A FAVOR: 11 (7 PSC-CP), (3
SUMEM ESQUERRES A PARETS), (1 CIUTADANS); I ABSTENCIONS: 6 (5 ARA
PARETS-ERC), (1 PARETS X LA REPÚBLICA-JXCAT)

perquè l’Escola es troba en terrenys de l’Incasòl (Generalitat de Catalunya). No és fins
al mes de juny de 2022 que el Departament d’Educació respon a la demanda de
l’Ajuntament, indicant que no farà cap mena d’actuació al centre. Només ofereixen
una alternativa, que és dividir l’Escola en dos per un període de temps indeterminat,
traslladant els alumnes afectats a una Escola pública de Mollet. Aquesta solució és
rebutjada des del primer moment pel conjunt de la comunitat educativa, ja que suposa
una pèrdua de qualitat educativa irreparable per a uns alumnes que necessiten
mantenir les seves rutines habituals.
Donada la inactivitat del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha
decidit presentar un contenciós administratiu amb mesures cautelaríssimes, perquè
sigui un jutge qui determini quina administració té la competència d’aquesta inversió.
En aquest sentit, el procediment contenciós permet a l’Ajuntament de Mollet actuar
‘ad cautelam’ i poder instal·lar uns mòduls prefabricats a l’Escola que suposin una
solució provisional per a iniciar el proper curs, a l’espera de la necessària inversió
definitiva.
D'acord amb el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus ACORDA:
1. Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva lluita
per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes puguin
desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori.
2. Reclamar al Departament d’Educació una inversió definitiva que suposi un nou
edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al
recinte educatiu.

4. Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments
amb alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
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3. Donar suport al contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, que dirimirà la competència de les inversions provisional i definitiva en les
instal·lacions de l’Escola.

