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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA,  
CELEBRADA EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2015, 

DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
A Palau-solità i Plegamans, a l’Escola Palau, el dia 20 d’octubre de 2015, sent les 18 hores i 43 
minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Regidor delegat, president del Consell 
segons designació efectuada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 30 de juny de 
2015, assistit pel funcionari municipal que realitza la funció de secretari del Consell Escolar 
Municipal mentre no es procedeixi d’acord amb l’establert a l’article 6 dels estatuts del Consell. 
 ES  REUNEIXEN 
 
les persones que han estat designades vocals del Consell Escolar Municipal, d'acord amb l'article 
7 dels seus estatuts reguladors, les quals són les següents: 
 

1. Sra. Regidora d’Educació. 
2. Sr. representant del Grup Municipal de C’s. 
3. Sra. representant del Grup Municipal del PP. 
4. Sra. representant de l’AMPA de l’Escola Palau.  
5. Sra. representant de l’AMPA de l’Escola J. M. Folch i Torres. 
6. Sr. representant de l’AMPA de l’Escola Can Cladelles. 
7. Sra. representant del professorat de l’Escola Palau. 
8. Sra. representant del professorat de l’Escola J. M. Folch i Torres. 
9. Sra. representant del professora de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
10. Sra. representant del professorat de l’Escola Can Cladellas. 
11. Sra. representant del professorat de l’Escola Marinada. 
12. Sra. representant del personal no docent de l’Escola J.M. Folch i Torres.  
13. Sr. director de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
14. Sra. representant dels titulars de centre de l’Escola Marinada. 
15. Sra. directora de l’Escola J.M. Folch i Torres. 
16. Sra. directora de l’Escola Can Periquet. 
17. Sra. directora de l’Escola Palau. 
18. Sra. directora de l’Escola Bressol Patufet  
19. Sr. representant  del grup municipal de CiU, qui s’incorpora a la sessió quan són les 18 h. 

55 m., en el debat del 3r. punt de l’ordre del dia. 
20. Sra. representant del grup municipal de Ganemos, qui s’incorpora a la sessió quan són les 

19 h., quan s’ha acabat el debat del 3r. punt de l’ordre del dia i abans d’iniciar-se el debat 
del 4t. punt de l’ordre del dia.  

 
També són presents a la sessió la tècnica d’ensenyament de l’Ajuntament, el Sr. representant 
de l’AMPA de l’Escola Can Periquet i el Sr. representant del Servei Educatiu del Vallès 
Occidental VIII. 



Consell Escolar Municipal. Sessió ordinària de 20 d’octubre de  2015 

Plaça de la Vila, 1 
08184 Palau-solità i Plegamans 
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59 
www.palauplegamans.cat 
 
C.I.F. P-0815500-D 
 

2 

 
No han assistit a aquest acte, havent-se excusat, les següents persones: 

1. Sr./a.  representant dels pares i mares de l’Escola Marinada. 
2. Sr./a. representant de l’AMPA de les Escoles Bressol. 
3. Sra. representant de l’AMPA de l’IES Ramon Casas i Carbó.  
4. Sra. representant dels alumnes de l’IES Ramon Casas i Carbó.  
5. Sra. representant dels alumnes de l’IES Ramon Casas i Carbó.  
6. Sra. representant dels alumnes de l’IES Ramon Casas i Carbó.  
7. Sr. representant dels alumnes de l’IEs Ramon Casas i Carbó.  
8. Sra. representant del professorat de l’Escola Can Periquet.  
9. Sr./a. representant del personal no docent de les escoles d’educació infantil i primària. 
10. Sra. representant del personal no docent de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
11. Sr. director de l’Escola Can Cladellas.  
12. Sr./a. representant del sector alumnes de l’Escola Marinada.  

 
Atès que el quòrum assolit d'assistents a la sessió és superior al fixat a l'article 24 (1/3 de 33 = 11 
que és nombre mínim necessari per poder iniciar la sessió) dels estatuts del Consell, es procedeix 
a l'obertura de la sessió per part del Sr. president del consell.  
 
1.- Benvinguda als nous membres del Ple del Consell Escolar Municipal  
 
El Sr. president dóna la benvinguda als membres del consell i es presenta com al seu  president 
d’acord amb la designació efectuada a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 30 de 
juny de 2015. Tot seguit cedeix la paraula a la Sra. regidora delegada qui també aprofita per 
donar la benvinguda als membres del consell i exposa que la representació de l’Ajuntament 
estarà formada pels representants de la major part de grups municipals, i tot seguit demana que 
cada un dels assistents es presenti a la resta, cosa que es fa. Acabada la roda de presentació es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
 
 
2.- Calendari  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. regidora delegada, qui informa que de les dues festes 
locals del calendari laboral, la primera era el dilluns de la Festa Major i el segon el dimarts de la 
Festa Major (primers dilluns i dimarts següents a l’últim dissabte del mes d’agost, 
respectivament), si bé a petició del professorat de les escoles es va substituir el dimarts per la 
segona Pasqua (Pasqua granada), però pot passar, com passa en el 2016, que la segona Pasqua 
sigui festa autonòmica, per la qual cosa cal, llavors, escollir un dia alternatiu. Que el Ple de 
l’Ajuntament, a la sessió ordinària del passat mes de setembre va escollir fer la segona festa local 
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en el mateix dia que va escollir Barcelona, donada l’evident relació del municipi amb la ciutat, o 
sigui, el dia 12 de febrer de 2016; ara bé, com que un dels dies de lliure era molt proper al dia 
escollit com a segona festa local els centres escolars, com a conseqüència que l’existència de dos 
dies tan propers en què els centres educatius romandran tancats podria suposar un problema per 
als pares i mares, han modificat aquest dia de lliure disposició, la qual cosa se’ls ha d’agrair, per 
la qual cosa es proposa substituir el dia de lliure disposició inicialment escollit del 8 de febrer de 
2016 pel dia 8 de gener de 2016. 
 
Per tant el calendari és el següent:  
 

 
 
 
 
 
El Sr. president pregunta si hi ha alguna intervenció a fer, sent contestat negativament, per la 
qual cosa es sotmet a votació la proposta efectuada per la Sra. regidora delegada, sent aprovada 
per unanimitat.     
 
3.- Matrícula  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la tècnica municipal qui informa de les dades a  educació 
infantil i primària 
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  EI3 EI4 EI5 1r 2n 3r 4r 5è 6è Totals 
  alum alum. alum alum. alum. alum. alum. alum. alum. alum 
Can 
Cladellas 48 51 51 49 47 56 42 47 51 442 
Can 
Periquet         18 26 25 44   113 
Folch i 
Torres 25 49 51 50 27 27 48 52 52 381 
Escola 
Palau 50 49 50 47 52 48 53 54 53 456 
Escola 
Marinada 25 27 24 27 26 25 25 26 25 230 
Total 148 176 176 173 170 182 193 223 181 1622 

 
 
 
En relació a les dades de secundària són les següents: 
 
Centre Educatiu   1r. ESO 2n. ESO 3r. ESO 4t. ESO 
IES Ramon Casas i Carbó  154  137  156  133 
Escola Marinada   032  034  031  027 
Total     186  171  187  160 
 
  IES Ramon Casas i Carbó    
Batxillerat  1r.  2n. 
Tecnològic  55  23 
Humanístic  45  44 
Artístic   34  28 
Administratiu  16  19 (dels quals hi ha alguns alumnes que fan el B. Dual) 
 
 
 
--- 
S’incorpora el Sr. representant del Grup Municipal de CiU, quan són les 18 h. 55 m.  
--- 
 
 
El nombre total d’alumnes a l’IES Ramon Casas i Carbó és de 844, i a l’Escola Marinada 
(secundària) de 124. 
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Escoles Bressol 
Centre   Grups 0-1 Grups   1-2 Grups  2-3 
E.B. Patufet  01 04 04 (13-13-13-10) 49 02 (20-18) 38 
E.B. El Sol  01 06 03 (13-10-10)  33 03 (16-16-15) 47 
 
El total de grups a l’E.B. Patufet és de 7, amb 91 alumnes, i a l’E.B. El Sol de 7, amb 86 
alumnes. 
 
Una vegada acabada l’enumeració dels alumnes que hi ha a cada centre, el Sr. president demana 
si hi ha alguna pregunta, sent contestat negativament, per la qual cosa es passa al següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
--- 
S’incorpora la Sra. representant del Grup Municipal de Ganemos, quan són les 19 h. 
--- 
 
4.- Obres  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. regidora delegada, qui comenta que s’ha preparat una 
presentació Power Point en relació a aquest punt de l’ordre del dia, que és la següent:  
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La Sra. directora de l’Escola Palau comenta que a l’Escola Palau també es va fer l’arranjament 
de l’arrebossat que havia caigut a la classe de P-4.  
 
La Sra. regidora delegada exposa, tot seguit, el que es farà a l’Escola Can Periquet, ja que no serà 
un nou IES sinó que serà una secció de l’IES Ramon Casas i Carbó; diu que s’havia lluitat 
perquè no es tanqués el centre, i que quan es disposi de més informació la facilitarà; pel que fa a 
la previsió, és que estigui en funcionament el curs 2017-2018, i que no sap quan es dotarà 
pressupostàriament, i que l’horitzó amb el qual es treballa és que entri en funcionament el curs 
abans esmentat, i que els alumnes de primària  hauran de conviure amb les obres que calgui fer i 
que no es disposa de més informació, i diu que el Sr. Director dels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental ha estat transparent pel que fa a la informació que es facilita.   Afegeix que són falsos 
els rumors que circulen pel municipi i que la informació que ha donat és l’oficial i la correcta.  
 
Intervé la Sra. directora de l’Escola J.M. Folch i Torres per donar les gràcies perquè els lavabos 
de Folch han quedat molt bé i són una meravella, ja que els que hi havia abans estaven mot 
malament i dataven de 1978, aproximadament.  
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La Sra. representant del Grup Municipal del PP pregunta quan està previst l’inici de les obres a 
Can Periquet, i demana si estaran acabades a l’inici del curs 2017-18, cloent la seva intervenció 
demanant saber què passarà amb els alumnes de 5è.  
 
Contesta la Sra. regidora delegada dient que en el curs 2017-18 el centre ja hauria d’estar 
operatiu i que els que en el curs anterior (2016-17) haguessin fet l’últim curs de primària, 
passaran a fer 1r. d’ESO el 2017-18. 
 
La Sra. representant del Grup Municipal del PP  comenta que si a hores d’ara encara no han estat 
aprovats els pressupostos, es va molt just per tenir-ho acabat el curs 2017-18, i que en el mes de 
gener de 2016 caldria tenir informació de la dotació pressupostària.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. representant del Grup Municipal del PP, el Sr. president 
demana si hi ha alguna nova  intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
5.- Educa 16: Itinerari amb els docents. Quatrepins  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. regidora delegada, qui informa, mitjançant una 
presentació Power Point, d’aquest punt de l’ordre del dia.  
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Acabada la intervenció de la Sra. regidora delegada, el Sr. president demana si hi ha alguna nova  
intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de 
l’ordre del dia.  
 
6.- Escola d’adults: inauguració  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. regidora delegada, qui informa, mitjançant una 
presentació Power Point, d’aquest punt de l’ordre del dia.  
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Acabada la intervenció de la Sra. regidora delegada, el Sr. president demana si hi ha alguna nova  
intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de 
l’ordre del dia.  
 
7.- Propostes d’urgència  
 
El Sr. secretari informa que hi ha una proposta d’urgència consistent en què cal que el Consell 
Escolar Municipal designi un representant en el Consell Municipal d’Esports.  
 
Vista la proposta, s’acorda per unanimitat declarar la seva urgència. 
 
Tot seguit el Sr. president demana persones que voluntàriament vulguin representat al Consell 
Escolar Municipal en el Consell Municipal d’Esports, aprovant-se per unanimitat la persona que 
s’ha ofert voluntàriament.  
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8.- Precs i preguntes 
 
El Sr. president pregunta als assistents si hi ha algun prec o pregunta a fer.  
 
 
*** El Sr. representant de l’AMPA de l’Escola Can Cladellas comenta que porten cinc o sis 
consells denunciant el tema de la manca de vigilància policial i que cada vegada n’hi ha menys 
(referint-se al moment d’entrada i sortida a l’escola).  
 
Contesta la Sra. regidora delegada dient que des del 2011 es va voler tirar endavant un projecte 
de voluntariat anomenat VOLUNTAVIS, que el va desenvolupar inicialment l’inspector de la 
Policia Local, projecte que posteriorment va ser inclòs dins d’un projecte més ampli anomenat 
VAC, i que del 2012 no es va presentar fins la setmana passada; comenta que la llei és taxativa, 
ja que l’Ajuntament no pot tenir voluntaris, la qual cosa va suposar haver de parlar amb diferents 
entitats explicant els projectes que es volien dur a terme, tràmit que va comportar que s’estigués 
més d’un any parlant amb les entitats, si bé cap d’elles va assumir aquesta actuació, per la qual 
cosa, finalment, es va contractar l’actuació de manera externa amb Creu Roja. Continua dient 
que el projecte VAC s’ha presentat, però cal reprendre el projecte específic de VOLUNTAVIS i 
tornar-lo a valorar. Afegeix que el projecte inicialment el va tirar endavant l’inspector de la 
Policia Local, però que ha estat llargs períodes de baixa, situació en la que continua actualment, i 
la persona que ara hauria de liderar el projecte té serioses inquietuds legals pel que fa a tirar 
endavant el projecte.    Continua dient que, per un costat,  es mirarà el quadrant de la Policia 
Local per veure quines possibilitats hi ha; i per altra, es demanarà la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona per tornar a reconduir el pla, i una vegada fet això, caldrà parlar amb els 
avis, ja que els que hi vulguin participar han de ser membres de l’entitat.  
 
El Sr. representant de l’AMPA de l’Escola Can Cladellas  manifesta que els cotxes entren a la 
part d’infantil, i es pregunta si caldrà esperar a que passi un accident perquè s’adoptin mesures.  
 
La Sra. regidora delegada contesta dient que en relació als cotxes es limitarà l’accés, i pel que fa 
a la Policia es mirarà el seu quadrant per mirar de reconduir la situació, i es compromet en el mes 
de gener de donar més informació. 
 
El Sr. representant de l’AMPA de l’Escola Can Cladellas  comenta que ja fa molt temps que hi 
ha aquesta inquietud. 
 
Els representants de les AMPAS de l’Escola Palau i de l’Escola Can Cladellas manifesten que no 
hi ha vigilància policial en els centres escolars. 
 
La Sra. representant del Grup Municipal del PP exposa que des de fa quatre anys que ho diu en 
els Plens de l’Ajuntament, i demana que en quedi constància a l’acta de la sessió. 
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La Sra. regidora delegada reitera el que ha dit  abans, en el sentit que es miraran els quadrants de 
la Policia i es posaran pilones a la part de baix, tocant a la Riera de Caldes, de l’Escola de Can 
Cladellas.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. regidora delegada, el Sr. president pregunta si hi ha alguna altra 
intervenció a fer,  sent contestat negativament.  
 
El Sr. president tanca la sessió quan són les 19 h.  43 m.,  de la qual cosa s'aixeca la present acta 
que com a secretari certifico. 
 
 


