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Acord

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'OBRES TITULAT "PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DEL NOU EDIFICI DESTINAT A ESCOLA D'ENSENYAMENT INFANTIL I
PRIMÀRIA "LA MIRADA" DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. (EXP. 1527/2019)
El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2021, va aprovar inicialment el
projecte d’obres titulat “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL NOUEDIFICI DESTINAT A
ESCOLA D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA "LA MIRADA" DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS” i va acordar sotmetre’l a informació pública. L’acord literal, en la seva part dispositiva,
és el següent:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte bàsic i d’execució de l’obra municipal ordinària
titulada “Projecte bàsic i executiu del nou edifici destinat a escola d’ensenyament infantil i primària
“La Mirada” de Sant Cugat del Vallès“, redactat per GATPA UTE, amb un pressupost d’execució per
contracte de 8.423.754,07 euros, IVA inclòs.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a
comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
Tercer.- SOL·LICITAR resposta d’informe o autorització al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya demanat electrònicament en data 17 de maig de 2021 i codi S/17586/2021.
Quart.- SOL·LICITAR resposta d’informe o autorització a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (Bombers) demanat en data 17 de maig 2021, núm. de registre EACAT
E9000/00088777/2021 (exp. de la DGPEIS núm. 25/2021/000154), en compliment del que disposa la
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats determinats en compliment del que
disposa l’article 31 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS)”

L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci publicat en el BOPB número CVE 202110099989, de data 27 de juliol de 2021, i al
tauler d’edictes electrònic municipal entre els dies 27 de juliol i 7 de setembre de 2021.
D’acord amb el certificat que consta a l’expedient, el termini d’informació pública va finalitzar el
dia 7 de setembre de 2021 sense que s’hagin presentat al·legacions.
Simultàniament al tràmit d’informació pública es van sol·licitar els informes següents, amb les
indicacions i respostes corresponents:
-

Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
(DGPEIS): informe desfavorable, de data 22.07.2021 (registre núm. ME/034099-2021), amb
una llista de requeriments atenent a la insuficiència del projecte. Les incorporacions dels
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redactors al Projecte Modificat responen punt per punt als requeriments, tant en els
aspectes de completar el dibuix arquitectònic i explicar millor com és l’edifici, com en donar
compliment a requeriments normatius específics.
-

Informe del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: informe de data
14.09.2021 amb una sèrie de consideracions, dubtes i requeriments. Les incorporacions
dels redactors al Projecte Modificat responen punt per punt als requeriments, uns per que
s’ajusten a les volicions de la comunitat educativa i l’Ajuntament, entenent aquesta escola
com un edifici educatiu singular, i altres per que s’ajusten a la normativa, bé completant les
prescripcions tècniques requerides, bé completant la documentació corresponent.

-

Informe de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: informe de data 22.07.2021
(registre d’entrada ME/033969-2021), en el que s’indica que no correspon autorització
d’FGC segons la Llei 04/2006, de 31 de març, ferroviària.

-

Informe de l’Agencia Estatal de Servidumbres Aéreas (AESA) per a l’autorització per a
la construcció de l’escola infantil i primària “La Mirada” i la instal·lació de la grua torre (mitjà
auxiliar necessari per a la seva construcció). Es rep la corresponent autorització en
document de data 27.07.2021 (expedient AESA núm. E21-3145; registre d’entrada del
28.07.2021).

-

Informe del Servei de Patrimoni: emès en data 28.05.2021 (codi AUPAC 179477/2021),
conclou que el bé immoble on s’ubica l’objecte del projecte és propietat de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, és un bé municipal inventariat amb el número 10789 i té la
referència cadastral 2731802DF2923B0001HD (pendent de regularització).

-

Informe del Servei d’Educació municipal: informe favorable de data 17.06.2021 (codi
AUPAC 207435/2021), concloent que el Projecte presentat per GATPA UTE, s’adequa a
l’objectiu de proporcionar places escolars a un nou barri de creixement i la ubicació respon
al projecte d’una escola integrada en la natura.

-

Informe del Servei de Planejament i Gestió Urbanística: informe de data 26.05.2021
(codi AUPAC 173183/2021) que conclou que l’activitat d’escola d’ensenyament infantil i
primària proposada és compatible amb el règim urbanístic d’usos vigent.

-

Informe de la Secció d’Activitats de data 17.06.2021: informe favorable amb condicions
(codi AUPAC 197679/2021), a les que l’equip redactor donà resposta en informe de data
24.06.2021 (codi AUPAC 216448/2021). A més, ara es completen amb els següents
documents complementaris al projecte: l’estudi d’impacte acústic (codi AUPAC núm.
341083/2021) i l’estudi d’impacte lumínic (codi AUPAC núm. 341084/2021), tots dos de
setembre de 2021.

-

Informe del tècnic especialista en estudis acústics i lumínics del Servei de Medi
Ambient: informe condicionat de data 25.06.2021 (codi AUPAC 213922/2021). Els
redactors responen positivament als condicionants en l’informe presentat el 24.06.2021
(codi AUPAC 216448/2021), condicionants recollits en els estudis acústic i lumínic
esmentats.

-

Informe del tècnic forestal del Servei de Medi Ambient: informe favorable condicionat, de
data 23.06.2021 (codi AUPAC 207191/2021). Els redactors responen positivament als
condicionants en l’annex presentat el 24.06.2021 (codi AUPAC 216448/2021).

-

Informe del tècnic del Servei de Medi Ambient especialista en estalvi d’aigua i energia
solar i dels criteris de sostenibilitat de l’edifici: informe favorable de data 23.06.2021
(codi AUPAC 215989/2021).
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-

Informe de la Secció de Clavegueram de data 18.06.2021 (codi AUPAC 208599/2021),
sent correcta la xarxa projectada; el Projecte Modificat incorpora les respostes als punts
proposats pel referit informe.

-

Informe de la Secció de Manteniment de l’espai públic: es contesta amb una anotació
tècnica a l’AUPAC en data 22.06.2021, exposant: “Revisat la memòria, documentació
gràfica i annexes del projecte, es comprova que l'obra no preveu cap afectació a la via
pública ni a l'enllumenat públic. Atesa aquesta no afectació, no es considera necessari
l'emissió de cap informe en relació a l'enllumenat públic”.

-

Informe del Servei d’Explotació de Tecnologies de la Informació de data 22.06.2021
(codi AUPAC 209187/2021); el Projecte Modificat incorpora les respostes als consells i
retocs proposats pel referit informe.

-

Informes de la Secció de Manteniment d’Edificis Municipals: informe favorable de les
instal·lacions, de data 21.06.2021 (codi AUPAC 210833/2021), i informe favorable
d’ascensors, de data 21.06.2021 (codi AUPAC 211402/2021).

-

Informe del Servei de Parcs i Jardins: informe favorable de data 23.06.2021 (codi AUPAC
216304/2021), amb condicions que es responen en l’informe presentat pels redactors, de
data 30.09.2021, el contingut del qual s’incorpora al Projecte Modificat. Amb aquestes
respostes es dona compliment també al contingut de l’art. 22 de les Normes Urbanístiques
vigents, en quant les mesures que es deriven de l’informe ambiental.
Cal fer constar que, en relació al contingut de l’esmentat article, el transplantament de les
espècies singulars afectades no forma part del Projecte Modificat, sinó d’un projecte
específic (expedient AUPAC núm. 40491/2020) adjudicat a l’empresa AB PAISATGISTES,
S.L., segons Decret d’Alcaldia núm. 3387/2021, de 20.09.2021.

Als efectes de la seva aprovació definitiva, s’han incorporat al projecte modificat totes les
respostes als condicionants, suggeriments i retocs que els diferents serveis municipals van
presentar en els seus informes favorables a l’aprovació inicial del projecte modificat.
Consta a l’expedient l’informe tècnic emès pel Servei d’Obres i Projectes de data 14.10.2021
que acredita que s’ha recollit el contingut dels diferents informes sectorials i transversals sobre
el projecte modificat de l’Escola La Mirada, emesos pels organismes corresponents i pels
tècnics municipals competents, i s’ha revisat el seu contingut tècnic i documental contrastant-lo
amb els requisits establerts i la normativa vigent.
L’informe conclou favorablement l’aprovació definitiva d’aquest projecte modificat i que les
modificacions introduïdes al mateix no tenen el caràcter de substancials i per tant no escau un
nou procés d’informació pública.
L’expedient ha estat fiscalitzat per la Intervenció municipal.
La competència per aprovar el Projecte bàsic i executiu del nou edifici destinat a l’escola
d’ensenyament infantil i primària “La Mirada” de Sant Cugat del Vallès correspon al Ple de
l’Ajuntament de Sant Cugat, segons l'article 22.2.ñ) de la Llei 7/85 reguladora de les bases de
règim local.
Pel que s’ha exposat, el Ple acorda:
Primer.- APROVAR definitivament el projecte d’obres titulat “Projecte bàsic i executiu del nou
edifici destinat a escola d'ensenyament infantil i primària "La Mirada" de Sant Cugat del Vallès”
redactat per l’empresa GATPA Unió Temporal i amb un pressupost de 8.423.754,07 euros, IVA
inclòs, que porta incorporades les modificacions escaients d’acord amb allò informat per la
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Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) i pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els informes dels diferents àmbits municipals.
Segon.- PUBLICAR el precedent acord mitjançant edicte a inserir en el BOPB, al DOGC i en
el tauler d’edictes electrònic municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el precedents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i als arquitectes redactors del present projecte als efectes oportuns.
Quart.- TRASLLADAR els precedents acords al servei tècnic municipal d’Educació de l’Àmbit
de Cultura, Educació, Esports i Joventut, als efectes procedents.
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