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Es preveu que les obres de l'IE Sant Esteve finalitzin durant el primer semestre de
2023.

L’Ajuntament licita la reforma i ampliació de l’Institut Escola Sant
Esteve

Dimecres 2 de febrer de 2022

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha tret recentment a concurs l’execució de les
obres d’ampliació de l’Institut Escola Sant Esteve. La licitació, aprovada per la
Junta de Govern Local, té un preu de sortida de 2.618.000 euros (IVA inclòs),
import que el consistori avançarà inicialment tal com s’estableix en el conveni de
col·laboració signat amb el Departament d’Educació el passat mes de juny.

Ahir dimarts, el regidor d’Educació, Joan Creus, es va reunir amb la direcció de l’IE
Sant Esteve, l’arquitecta municipal i l’arquitecte dels Serveis Territorials per iniciar
el seguiment d’aquesta licitació i exposar-ne el calendari previst. “La previsió
–explica Creus– és que les obres es puguin entregar durant el primer semestre
de 2023”. I afegeix: “és important remarcar l’esforç que ha fet l’Ajuntament
per assumir el finançament inicial d’aquestes obres i possibilitar que l’IE Sant
Esteve tingui les infraestructures que es mereixen en la major celeritat i
qualitat possibles”.

Segons el conveni signat amb el departament, la Generalitat retornarà el 90%
d’aquesta despesa en dues anualitats (2023 i 2024), mentre que el consistori es farà
càrrec del 10% restant, uns 262.000 euros aproximadament (IVA inclòs). Aquest
import equival als costos de redacció del projecte, licitació i direcció de les obres.

El projecte de reforma de l’IE Sant Esteve conté diverses actuacions: l’ampliació i
reforma de l’edifici amb façana d’obra vista, on se situaran de forma definitiva els
vuit grups d’ESO i les sales de tecnologia i laboratori; la construcció d’un gimnàs;
la reforma de l’edifici principal, on se situaran els dotze grups de primària i una
biblioteca; i, finalment, la urbanització d’accessos i la construcció de porxos. La
licitació també inclou, a més de les obres, la redacció del projecte bàsic i executiu.

A banda de les obres que l’Ajuntament ha de contractar en les properes setmanes,
cal remarcar que des de fa uns mesos la Generalitat està duent a terme uns treballs
previs al mateix centre. L’objectiu en aquest cas és habilitar quatre aules i construir
un espai polivalent de 120 metres quadrats on s’ubicaran una sala per a professors i
una aula d’audiovisuals. Aquesta actuació, que en l’actualitat es troba en curs, té un
pressupost de 400.000 euros.

Amb tots aquests treballs està previst que l’IE Sant Esteve ampliï la seva superfície
de 3.825 a 5.300 metres quadrats. Tot plegat té com a finalitat satisfer les necessitats
d’espai sorgides al centre des que el passat curs 2019-2020 va convertir-se en
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institut escola.
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