
 

MOCIÓ QUE RECLAMA UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA PER A L’ESCOLA 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN VILA 

 

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 de Can Vila forma part de l’Institut municipal de Serveis als Discapacitats 

(IMSD), un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que 

té per objectius la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat, el 

tractament multidisciplinari de les seves capacitats, l’assessorament a les seves famílies 

i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’IMSD 

gestiona tres centres més: el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 

Precoç), el Centre Ocupacional del Bosc i el Taller Alborada, oferint així un servei 

integral a les persones amb discapacitat. 

L’Escola neix el 1971 com a Àngel de la Guarda, i inicialment la gestiona un Patronat 

amb participació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. El 1979 es trasllada a l’escola a 

la ubicació actual a Can Vila, que abans era una casa de colònies, a través d’una cessió 

pactada amb el llavors propietari dels terrenys, el Ministerio de Fomento, arran de 

l’expropiació de Gallecs que s’havia produït uns anys abans. Amb la cessió l’Ajuntament 

es va comprometre a mantenir i conservar la propietat i a no construir-hi. Posteriorment 

els terrenys van passar a ser de l’INCASOL, amb qui l’Ajuntament de Mollet passaria va 

signar les cessions posteriors dels terrenys i les edificacions en els mateixos termes.  

L’any 1988 l’antic Patronat es transforma en l’Institut Municipal de Serveis als 

Discapacitats Psíquics, actual Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que 

assumeix la gestió de l’Escola de Can Vila. Des del 2017 l’escola forma part de la Xarxa 

d’Escoles Municipals d’Educació especial, sota el paraigües de la Diputació de 

Barcelona, juntament amb 8 centres municipals més de la província ubicats a Badalona, 

Granollers, Gavà, Cornellà de Llobregat i Terrassa. 

L’any 2001 i 2015, donades les necessitats creixents de matrícula del centre, el 

Departament d’Educació va impulsar primer la construcció de dos edificis “provisionals” 

als espais que fins llavors ocupava la piscina de Can Vila, i posteriorment de mòduls 

prefabricats al pati del centre. Això va suposar un increment fins als 120 primer i fins el 

160 alumnes aproximats actuals del centre, els quals provenen de 24 municipis 

diferents, corresponents a 3 comarques diferents. En paraules del mateix Departament, 

es tracta d’un centre intermunicipal. 

Al mes de març del 2022 els greus problemes estructurals detectats uns anys abans 

s’acceleren i apareixen unes greus esquerdes que fan perillar la integritat dels mòduls 

“provisionals” instal·lats pel Departament d’Educació l’any 2002 i que obliguen a que 

aquests dos edificis estiguin clausurats des de 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. 

Cal una intervenció d’urgència, doncs, que garanteixi la continuïtat del projecte de Can 

Vila a la seva ubicació actual, ja que és un referent com a projecte educatiu d’èxit gràcies 

a l’esforç i dedicació de tota la comunitat educativa, i és important per al manteniment 

de la qualitat educativa que es mantingui en l’espai actual. 

Hi ha una clara discrepància entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Departament 

d’Educació sobre qui ha d’assumir la inversió, i 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. 

Mentrestant l’Ajuntament ha iniciat els tràmits d’urgència per 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. 

Aquesta incertesa sobre el futur del projecte de l’Escola de Can Vila ha generat una 

lògica alarma i angoixa en tota la comunitat educativa que hi participa, que s’ha 

mobilitzat per exigir solucions que garanteixin la continuïtat del projecte i la seva qualitat. 

És obligació de totes les administracions treballar de forma lleial i coordinada per oferir 

solucions viables a curt i llarg termini que donin seguretat i estabilitat a la comunitat 

educativa de Can Vila. 

Alhora és evident que més enllà de la solució provisional per al proper curs, cal una 

solució definitiva que permeti la construcció d’un nou edifici, així com que aclareixi 

competències i responsabilitats i que asseguri el sosteniment econòmic del projecte. Per 

això cal entomar aquest debat amb la participació de tota la comunitat educativa de 

l’EEE de Can Vila i el Departament d’Educació, estudiant totes les possibilitats i arribant 

a un consens que permeti la preservació del projecte. Una proposta de solució 

consensuada on s’hauran d’implicar totes les administracions afectades, sobretot el 

departament d’Educació, però també la resta d’administracions locals afectades, fent-

se corresponsables de la viabilitat de la proposta. 

 

Per tot això, el Ple del Consell Comarcal 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. Treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir una proposta consensuada de 

futur que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la 

continuïtat, i que n’asseguri la sostenibilitat econòmica, consensuant-la i implicant 

també la resta d’administracions afectades, començant pel Departament d’Educació.  

 

3. Reclamar al Departament d’Educació que s’impliqui per tal de garantir la construcció 

d’un nou edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions 

provisionals al recinte educatiu. 



 

4. Recolzar la via de la negociació i la cooperació en defensa dels interessos de la 

totalitat de l'alumnat de  l'Escola de Can Vila i dels interessos generals de la ciutat 

de Mollet i sempre dins de la lleialtat institucional. 

 

5. Treballar amb l'empresa pública INCASOL per la regularització a nivell patrimonial 

de la utilització de les instal·lacions de Can Vila 

 

6. 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. 


