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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 31 de gener de 2019, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
CERDANYOLA PER REQUERIR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL
COMPROMÍS DE FINANÇAMENT DE LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL
DELS LAVABOS DE L’ESCOLA BELLATERRA DE L’EDIFICI DE PRIMÀRIA
Atès que, el Ple en sessió del 25 d’octubre de 2018 va aprovar la moció “Realitzar la
reparació integral dels lavabos de l’edifici de primària de l’Escola Bellaterra per part de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès”, sobre execució de les obres.
Atès que, en sessió del 28 de desembre de 2018, el Ple va aprovar la moció “Realització
d’actuacions relacionades a l’Escola Bellaterra”, per realitzar els procediments administratius
oportuns, amb caràcter d’urgència, per valorar, licitar, adjudicar i executar les esmentades
obres.
Atès que, per la naturalesa de les obres necessàries a executar aquestes s’han de considerar
com de reforma, adequació o millora, per les següents raons :
- Antiguitat de l’edifici i les seves instal·lacions.
- Les tasques de manteniment municipals realitzades.
- Actualment cada cop més les actuacions habituals de manteniment i reparació són més
freqüents, tant les d’arranjament d’elements trencats o espatllats com els desembussos de la
xarxa d’evacuació dels banys, situació indicativa de la necessitat d’actuacions no ja de
manteniment o reparació sinó de reforma i/o millora mitjançant les quals es pugui assegurar
el bon funcionament d’aquestes instal·lacions.
- Les actuals problemàtiques existents a la xarxa d’evacuació dels banys sobre la qual es van
donant habitualment embussos que provoquen situacions insalubres al centre no es poden
solucionar amb tasques de manteniment, cal una reforma integral de la xarxa d’evacuació que
solucioni embussos inaccessibles.
- La necessitat de reforma dels banys, entenent-la com a substitució de revestiments i
elements sanitaris.
Atès que, l’art. 164 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que a
l’Ajuntament li correspon la conservació, el manteniment i la vigilància de les escoles i al
Departament d’Educació les obres i actuacions de reforma, ampliació o adequació i millora, i
el seu finançament.
El Ple ACORDA
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Primer. REQUERIR al Departament d’Ensenyament el compromís, per escrit, de
finançament de les obres de reforma integral dels lavabos de l’Escola Bellaterra de l’edifici
de primària, d’acord amb el que estableix l’art. 164 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

