
LES INFRAESTRCTURES, L'ESCOLA I LA HISTÒRIA QUE MAI NO ACABA… 
 
 
Famílies, 
 
Des de la comissió d'infraestructures i la junta directiva de l'AFI de l'escola, volem 
compartir amb totes les famílies en quin moment es troba la situació de les obres de 
millora de l'escola i quines són les actuacions que hem cregut convenient dur a terme. 
 
Durant la reunió celebrada amb el sr. Viñas (director dels Serveis Territorials 
d'Ensenyament al Vallès Occidental) el darrer dia 30 d'abril se'ns informa dels següents 
punts: 
 
1. La realització de les obres de les grades de la pista de l'escola NO es realitzaran 
aquest estiu per falta de pressupost (perquè no hi ha pressupostos nous aprovats a la 
Generalitat de Catalunya sinó que hi ha una pròrroga dels pressupostos anteriors). 
Aquesta informació no és nova, el compromís del Departament sempre havia estat 
realitzar-ne l'obra  quan hi hagués hagut nous pressupostos aprovats. (Aquesta obra 
té un pressupost aprox. de 200.000€). 
 
2. La realització de les obres a la teulada de direcció i gimnàs NO es realitzaran. Durant 
les darreres setmanes ha arribat la sol·licitud des de la UAB (Facultat de Ciències de 
l'Educació) de recuperar els espais de direcció, secretaria, biblioteca i consergeria per a 
l'ús de la UAB. Aquests espais van estar cedits a l'escola amb la condició de poder-los 
retornar en el moment que la UAB ho sol·licités. Inicialment volien recuperar els espais 
aquest setembre però finalment, aquests espais es podran mantenir durant el proper 
curs però a partir del curs 2020-2021 s'haurà de traslladar els serveis de direcció, 
secretaria, biblioteca i consergeria a altres espais dins el recinte de l'escola. Pel que fa al 
gimnàs, també s'haurà de retornar a la UAB però es prorroga el retorn fins d'aquí a tres o 
quatre anys.  
  
Davant d’aquesta nova situació, el Departament ha decidit NO realitzar les obres de la 
teulada. El traspàs dels diners (assignats a aquesta obra no es pot realitzar a favor de cap 
altra obra a l'escola. 
   
3. Les obres dels lavabos de l'edifici de primària NO es realitzaran aquest estiu. El 
director ens comenta que aquesta obra no es podrà realitzar a l'estiu però que creu que 
podrà resoldre's abans que les grades. Consideren que l'obra es podria realitzar tot i 
tenir nens i nenes a l'escola i que no caldria esperar a l'estiu següent. Tot i així, és una 
obra que també depèn de la disposició pressupostària. L'Ajuntament de Cerdanyola està 
treballant en un projecte tècnic però  el Departament NO ES COMPROMET 
responsabilitzar-se de la despesa de l'obra fins disposar de pressupost 
 
Amb la visita dels tècnics de l'Ajuntament (posteriorment a la reunió), des de la direcció 
de l'escola es confirma que l'Ajuntament ha tirat endavant la licitació del projecte tècnic 
pels lavabos, però possiblement, aquest projecte quedi en un calaix. 
 
4. El Departament considera que caldrà, urgentment, centrar-se en la redistribució dels 
espais de l'escola (per la pèrdua dels espais de direcció). Explica que caldrà cercar una 



solució a curt termini però que ha de poder culminar amb la construcció d'un nou 
gimnàs (per d'aquí a 4 anys), que disposi també d’espais per acollir consergeria i direcció. 
Aquesta és la mesura prioritària a la que creuen que han de donar resposta des del 
Departament. 
 
5. El compromís del Departament sobre les obres a realitzar aquest estiu són: la 
reconstrucció de les terrassetes de les aules de primària, arreglant els desperfectes i les 
obres de reconstrucció dels baixants de les teulades de primària. Es tracta d’obres 
menors (faran un forat més gran a les teulades de primària per tal d'evitar l'acumulació 
de fulles i arreglaran els despreniments de les finestres de les terrassetes).   
  
Des de l’AFI vam manifestar la voluntat que les obres de les terrassetes no es limitessin 
als despreniments i incloguessin una solució a les finestres que actualment impedeixen 
el seu ús. A més a més, vam recordar que com a famílies ja havíem mostrat la nostra 
voluntat de sufragar la millora de les terrassetes.  Ens van comunicar que aquesta millora 
entrava en l'obra de millora de les teulades i que mirarien d’ampliar el projecte de 
reforma de les terrassetes. Vam insistir molt en que volíem participar del projecte de 
millora per tal que aquest s'adeqüés al que com a direcció i famílies havíem acordat que 
fos. 
 
Arrel d’aquestes últimes informacions sobre l'estat de les obres en les infraestructures de 
l'Escola Bellaterra, tant la comissió d'infraestructures de l’AFI com la junta directiva de 
l'escola hem acordat les següents actuacions i el següent full de ruta: 
 
OBJECTIU 1: Millorar les relacions de l'escola amb la UAB 
 
1. Situar l'escola com una institució necessària de cara a la UAB, establint projectes de 
col·laboració o posant en valor els existents. 
 
2. Donar visibilitat a l'exterior d’aquests projectes compartits i millorar la comunicació 
externa de les actuacions conjuntes. 
 
3. Ajudar a minimitzar l'ús de la plaça de les oliveres a la UAB. El Consell Escolar ha 
aprovat (9 de maig) oferir un espai de pati pel berenar dins l’escola.  
 
OBJECTIU 2: Buscar recolzament polític del municipi de Cerdanyola del Vallès 
 
Durant el 2014, amb l'anterior govern socialista a Cerdanyola, es va arribar a un acord 
entre Ajuntament de Cerdanyola i UAB sobre la cessió de l'escola a l'Ajuntament a canvi 
del reconeixement, liquidació i extinció de les obligacions econòmiques recíproques a 
data 31/12/2012 (veure document). Aquest acord és aprovat pel ple de l'Ajuntament de 
Cerdanyola (veure document) però posteriorment, el grup municipal d'ERC Cerdanyola 
va interposar un recurs de reposició contra aquest conveni que acaba amb un recurs 
contenciós-administratiu als Tribunals de justícia. Finalment, els tribunals anul·len el 
conveni entre l'Ajuntament i la UAB el mes de juny del 2018 (veure notícia) i l’Escola 
Bellaterra torna a ser propietat de la UAB.  
 
Ara per ara, doncs, la situació de l'edifici de l'escola és molt difícil de gestionar. Per una 
banda, tenim que l'edifici no és propietat de l'Ajuntament de Cerdanyola i, per tant, 
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aquest organisme té dificultats legals per emprendre accions d'obres de millora a 
l'escola.  
 
Per altra banda, la UAB tampoc no té interès ni competències en la millora de l'edifici. La 
UAB ¡va mostrar i mostra voluntat de  transferir l’escola a l'Ajuntament de Cerdanyola. 
 
I per últim, el Departament d'Educació, tot i tenir les competències, no té els recursos (i 
no ho contempla com a prioritat), per oferir una solució a les demandes i necessitats de 
l'escola en infraestructures, malgrat reconèixer les necessitats del centre. 
 
En aquest cas, pretenem que s'esclareixi la situació de “limbo” que viu l'escola en 
relació a les responsabilitats de les institucions 
 
1. Confirmar reunió amb el representant del PSC a Cerdanyola del Vallès per conèixer 
quin és el posicionament d'aquest grup davant la nostra situació: contemplen l’objectiu 
de renegociar amb la UAB alguna solució per donar sortida a la situació? 
 
2. Confirmar reunió amb l'alcaldia de Cerdanyola del Vallès per tal de demanar 
informació sobre les actuacions presents i futures respecte la nostra situació. 
 
3. Confirmar reunió amb la representant d'ERC a Cerdanyola per tal de conèixer quines 
són les accions que creu, com a partit, que podrien dur a terme per trobar una solució a 
la situació de l’escola. 
 
4. Participar al debat electoral Cerdanyola 2019 que tindrà lloc el 15 de maig a les 19h, 
organitzat pels mitjans de comunicació de la ciutat.  
 
OBJECTIU 3: Realitzar accions reivindicatives que donin visibilitat pública d'aquesta 
situació 
 
Creiem molt necessari poder realitzar una pluja d'idees per tal que totes les famílies de 
l'escola es puguin comprometre a dur a terme una o alguna de les accions 
 
Idees actuals (i que han de créixer amb l'ajuda de tothom)! 
 
1. Posar Tois a l'escola fins que no ens arreglin els lavabos actuals 
2. Estar més presents a les xarxes socials 
3. Posar demandes a la Generalitat per responsabilitat civil cada vegada que algun nen o 
nena cau o es fa mal a les grades 
4. Aconseguir que els mitjans de comunicació municipals i supramunicipal facin ressò de 
la causa 
5. (…) 
 
 
 

L'ESCOLA US NECESSITA… ÉS ARA O PER SEMPRE AIXÍ! 


