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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000015 Per iniciar un espai de diàleg i consensuar 
una la ubicació adequada per a l’Escola Bressol El Petit Mamut que garanteixi  
facilitat en l’accés i resposta a les necessitats de tota la població. 

Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts 
x  Sant  Vicenç  per  iniciar  un  espai  de  diàleg  i  consensuar  una  la  ubicació 
adequada per a l’Escola Bressol El Petit Mamut que garanteixi facilitat en l’accés i  
resposta a les necessitats de tota la població.

L’Escola Bressol Petit Mamut creada en el curs 1999 – 2000, amb 3 línies, està 
ubicada en un edifici de lloguer en una primera planta amb importants barreres 
arquitectòniques  i  falta  d’espai  per  a  poder  desenvolupar  amb  normalitat  les 
activitats pròpies de l’escola. 

Les limitacions d’espai i les deficiències de l’edifici actual requereixen un sobre 
esforç continuat de l’equip d’educadores que repercuteix significativament en la 
prestació del servei i que no es pot allargar més en el temps.

Des de fa molts anys s’ha considerat la necessitat de fer un canvi d’ubicació de 
l’escola,  cosa  que  comporta  la  construcció  d’un  nou  edifici.  Aquesta  nova 
edificació compliria amb una de les necessitats del municipi.

A l’anterior legislatura el govern municipal, format per JuntsxSantVicenç i Podem, 
va presentar un projecte inicial  per a la construcció d’una Escola Bressol amb 
perspectives de futur per a tota la població que comptava amb 5 línies escolars, 1 
espai  administratiu,  11  espais  per  a  serveis  (cuina,  rebost,  cambra  reciclatge 
residus,  magatzem  cotxets...),  ampli  vestíbul  i  passadissos,  ampli  pati  i  jardí 
(possibilitat hort). 

Es preveia la construcció de la nova escola bressol El Petit Mamut en els terrenys 
qualificats d’equipament públic,  actualment  de propietat  municipal  i  destinats a 
equipament docent d’acord al pla específic de reforma interior (PERI) de 1984. 
Quedava pendent aprovar el projecte executiu de l’obra amb la tramitació de la 
modificació del pla especial corresponent per regular l’ordenació de l’edificació a 
construir.  

Aquest  tràmit,  després d’un any,  no s’ha relitzat  hores d’ara i  hem sabut  que 
l’Ajuntament ha decidit construir la nova Escola Bressol Municipal El Petit Mamut 
als terrenys adquirits a l’anterior legislatura, on antigament havia estat el negoci 
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de Ca la Manela, al barri de Vila Vella reduint el nombre d’aules, renunciant a un  
pati obert i contemplant una distribució en dues plantes. 

Considerem  que  aquest  canvi  d’ubicació  s’ha  fet  sense  tenir  en  compte  les 
necessitats reals del municipi, sense cap mena de diàleg, sense cap explicació 
motivada  i informant tard els grups municipals a l’oposició que fins els passat 3 
de juliol no has conegut el projecte.  També hem sabut que a la junta de govern 
local del 4 de juny es va aprovar d’urgència l’enderroc de l’edificació existent al 
carrer  Barcelona  (Ca  la  Manela)  abans  de  conèixer  els  resultats  de  la  cata 
arqueològica que pugui determinar l’existència de restes rellevants a conservar i  
la  valoració  d’impediments  constructius  motivats  per  les  possibles  restes 
arqueològiques existents. 

D’altra banda amb el canvi d’emplaçament es fa una renúncia a la possibilitat de 
construir habitatge públic de lloguer de manera imminent i  es desaprofiten uns 
recursos públics que haurien de ser prioritaris per donar resposta a la situació 
crítica que ens estem trobant pels efectes de la pandèmia. 

Reivindiquem la necessitat de buscar un espai alternatiu a l’actual ubicació de 
l’Escola Bressol el Petit Mamut, però sense renunciar a una Escola Bressol amb 
perspectiva de futur, en un espai ampli i proper a zones verdes, amb llum natural 
suficient,  que  no  posi  en  perill  possibles  restes  arquitectòniques  històriques 
existents al nostre municipi i que no repeteixi els problemes d’accés i mobilitat que 
pateix actualment en la seva ubicació i que s’accentuarà si es construeix en el lloc 
on té pensat l’actual equip de govern.  

La nova escola bressol El Petit  Mamut donarà servei  a tot el  municipi  i  ha de 
contemplar  una  bona  accessibilitat  a  les  famílies  que  viuen  en  barris  més 
allunyats i que necessiten fes ús del transport privat per a desplaçar-se. El fet 
d’emplaçar-la en una zona de baixes emissions i de limitació de la trànsit rodat 
suposa una dificultat en la mobilitat afegida.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

Primer: Aturar  tots  els  tràmits  relacionats  amb  la  nova  ubicació  prevista  per 
l’Ajuntament de l’Escola Bressol El Petit Mamut.

Segon: Comunicar  el  seus  resultats  de  les  cates  arqueològiques,  abans 
d’enderrocar  l’edifici,  per  determinar  la  viabilitat  d’aquest  projecte  i  valorar 
alternatives possibles.  

Tercer: Iniciar un espai de diàleg entre l’equip de govern i les diferents AAVV de 
Sant Vicenç dels Horts, mares i pares de l’Escola Bressol El Petit Mamut i tots els  
partits  polítics per a trobar un emplaçament on ubicar aquesta Escola Bressol 
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Municipal que garanteixi facilitat en l’accés i resposta a les necessitats de tota la 
població.
 

Sant Vicenç dels Horts, 10 de juliol de 2020
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