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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA,  
CELEBRADA EL DIA 18 D’ABRIL DE 2018, 

DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
 
A Palau-solità i Plegamans, a l’Escola Palau, el dia 18 d’abril de 2018, sent les 18 hores i 12 
minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo, president del 
Consell segons designació efectuada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 30 de 
juny de 2015, assistida pel Sr. Miquel Alimbau Parera, la presència del qual es fa en base al que 
es preveu a l’article 11 dels seus estatuts, que realitza la funció de secretari/a 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. Carme Cabeza Nieto. Representant del grup municipal PSC. 
2. Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del grup municipal de C’s. 
3. Sr. Jordi Plaza Nualart. Representant del grup municipal d’ERC. 
4. Sra. Sílvia Ferrer Sánchez. Representant de l’AMPA  de l’Escola Palau. 
5. Sr. Arturo Macías Cantero. Representant AMPA Escola Josep Maria Folch i Torres. 
6. Sra. Anabel Escutia Muñoz. Representant AMPA I.E.S Ramon Casas i Carbó. 
7. Sra. Marisol Escutia Muñoz. Representant del professorat de l’Escola Palau. 
8. Sra.  M. Pilar Escoté Gavaldà. Representant del professorat de l’Escola Folch i Torres. 
9. Sra. Gemma Corderas Sans. Representant de l’IES Can Periquet.  
10. Sra. Lourdes Iturriaga. Representant del professorat de l’Escola Can Cladellas. 
11. Sra. Clara Benito Yllán. Representant personal no docent de l’Escola Folch i Torres. 
12. Sra. M. Àngels Aliè, directora de l’IES Ramon Casas i Cabó. 
13. Sra. Gloria Olivé Picart. Representant Junta de l’Escola Marinada. 
14. Sra. Antonia Comas i Planas. Directora de l’Escola Josep Maria Folch i Torres.  
15. Sr. Francesc Rodríguez Pérez. Director de l’Escola Can Cladellas. 
16. Sra. Elisabeth Aguayo. Representant de les educadores de les escoles bressol. 
17. Sra. Irene Escriche Minguella, Coordinadora de l’Escola Bressol Patufet. 
18. Sr. Jordi Pujol Lozano. Representant del grup municipal PDeCAT, qui s’incorpora a la 

sessió en el debat del segon punt de l’ordre del dia, quan són les 18 h 36 m. 
 

També hi són presents a la sessió per invitació del Sr. president: 
 

1. Sra. Marta Caminal, representant del Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII, del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

2. Sra. Joana Guijosa, professora de l’IES Ramon Casas i Carbó, qui no és membre del 
consell però assisteix a la sessió per fer, junt amb la Sra. M. Àngels Aliés −directora 
de l’IES Ramon Casas i Carbó−,   la presentació del segon punt de l’ordre del dia. 

3. Sra. Júlia Erruz Ciurana, tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament.  
 
No han assistit a aquest acte, havent-se excusat, les següents persones: 
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1. Sr. Jordi Méndez Cordobés. Representant del Grup Municipal CUP. 
2. Sra. Edith Vilana. Representant de l’AMPA Can Cladellas.  
3. Sr/Sra. Representant de pares de l’Escola Marinada. 
4. Sr./Sra. Representant de les AMPA Escoles Bressol. 
5. Srs./Sres. representants dels alumnes IES Ramon Casas i Carbó. 
6. Sra. Dolors Guasch Garolera. Representant del professorat de l’Escola Marinada. 
7. Sra. Verónica Gracia. Representant professorat de l’Escola Can Periquet 
8. Sr./Sra. Representant personal no docent de l’Escola Palau.  
9. Sra. Joana Company Bueno. Representant personal no docent IES Ramon Casas i 

Carbó. 
10. Sra. Olga Solé Ortés Directora de l’Escola Can Periquet.  
11. Sra. Francesca Moncusí i Cunillera. Directora de l’Escola Palau. 
12. Sr./Sra. Representant del professorat de l’IES Ramon Casas i Carbó 
13. Sr.   /Sra. 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, que dóna la benvinguda a tots els 
assistents, tot seguit  passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2018 
 
El Sr. president pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta que es sotmet a aprovació, que és la 
de la sessió ordinària de 30 de gener de 2018, sent contestat en sentit negatiu,  per la qual cosa 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Projecte “Aquiproubullying”  
 
El president del Consell cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui explica que a l’IES Ramon Casas i 
Carbó han fet un projecte anomenat “Aquiproubullying” i que es va considerar que era molt 
interessant poder-lo donar a conèixer als membres del consell, per la qual cosa estan aquí per 
explicar-lo la Sra. M. Àngels Aliè, directora de l’IES, i la Sra. Joana Guijosa, professora de 
l’IES, i a les quals cedeix la paraula.  
 
Pren la paraula la Sra. Joana Guijosa, i diu que “Aquiproubullying” és un projecte de la 
Generalitat que té com a objectiu prevenir, detectar i gestionar de la manera més adient i efectiva 
els casos d’assetjament als centres educatius; que tres persones de l’IES van fer la pertinent 
formació, la qual han de traslladar a la resta de professorat i també formar als alumnes que faran 
de “guaites” per detectar si entre iguals hi ha algun problema, i que disposaran d’un aplicatiu en 
el mòbil que permetrà que qualsevol alumne doni l’avís. Continua dient que en el mes de 
setembre s’implantarà a l’IES. 
 
La Sra. Aliè comenta que el “bullying” és una part més del projecte de convivència, i aquest és 
un projecte, el de la convivència, que han de tenir fet el 2020; afegeix  que disposar del protocol 
és positiu perquè sistematitza el procés i determina amb indicadors el que és “bullying” del que 
no ho és.  
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La Sra. Cabeza pregunta si la implantació del projecte suposa l’increment de professorat a l’IES.  
 
Contesta la Sra. Aliè dient que no, que no aporta més professorat.  
 
La Sra. Cabeza comenta que en tot cas aquest recurs ens ha de servir per detectar aquests casos i 
és molt interessant, ja que l’objectiu que té és que siguin els mateixos alumnes els que sàpiguen 
detectar el que està bé i el que no ho està... 
 
--- 
S’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Pujol, quan són les 18 h 36 m 
--- 
 
... per la qual cosa proposa que en el Fòrum del 2019 s’expliqui com ha anat aquesta experiència, 
i en el mes de setembre donar-ne difusió amb els mitjans que tinguem.  
 
El Sr. Francesc Rodríguez Pérez manifesta que a les escoles de primària també es treballa des de 
fa temps, i que l’objectiu d’això és treballar en la prevenció.  
 
Tot seguit el Sr. president demana si hi ha alguna intervenció a fer, sent contestat en sentit 
negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
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3.- Proposta d’un nou batxillerat al municipi  
  
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz qui exposa que la informació d’aquest punt la 
donarà la Sra. Aliè.  
 
La Sra. Aliè pren la paraula dient que en un futur mitjà el que passarà a l’IES serà que perdin 
alumnes d’ESO, per la qual cosa sembla interessant incrementar l’oferta en l’educació post- 
obligatòria, per la qual cosa es va proposar a Inspecció d’incrementar l’oferta en relació al 
batxillerat artístic, que ho va veure positiu, i es va redactar el corresponent projecte per oferir 
també l’itinerari escènic, projecte que es va tornar a sotmetre a la consideració d’Inspecció i es 
va informar a l’Ajuntament, per acabar-se presentant a la Sra. Bigués; ara el projecte està a 
Barcelona, a la Conselleria d’Ensenyament, i estem a l’espera del què diguin.  
 
La Sra. Corderas pregunta si amb una carta de l’Ajuntament donant suport a aquest projecte 
podria ser d’ajuda.  
 
La Sra. Cabeza comenta que millor que la carta de recolzament fos del Consell Escolar 
Municipal.  
 
La Sra. Aliè contesta afirmativament, i continua dient que van fer una prospecció i pensen que de 
podrien tenir de 15 a 18 alumnes, motiu pel qual els va semblar positiu disposar d’aquesta oferta 
en el municipi.  
 
Vista l’exposició feta per la Sra. Aliè així com la proposta efectuada per la Sra. Corderas i la Sra. 
Cabeza, s’acorda per unanimitat de les persones assistents que el Consell Escolar Municipal faria 
una carta donant recolzament al projecte presentat per l’IES Ramon Casa i Carbó.       
 
 
4.- Tramitació electrònica i per expedients de la sol·licitud d’espais 
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui informa que d’ençà el 2016 s’està portant a 
terme la implementació de la tramitació electrònica, i que a partir d’ara s’implementarà la gestió 
d’expedient en format electrònic, per la qual cosa cal que les entitats i els centres que necessitin 
espais hauran de fer la petició de forma electrònica. 
 
Tot seguit la Sra. Erruz fa l’explicació mitjançant una presentació, que és la següent:  
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La Sra. Cabeza comenta que no es tracta d’una decisió que hagin volgut adoptar, sinó per ve 
imposada normativament i afegeix que en cas de necessitat s’està a la seva disposició –referint-se 
als centres i a les AMPA− per si hi ha alguna qüestió urgent a resoldre.   
 
A continuació el Sr. president demana si hi ha alguna nova intervenció, i al no produir-se disposa 
passar al següent punt de l’ordre del dia.  
 
5.- Casals d’estiu 
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui comenta que s’acosta l’estiu i que, com cada 
any, voldria saber quines escoles faran casal d’estiu.  
 
--- 
S’absenta la Sra. Joana Guijosa  quan són les 18 h i 58 m. 
--- 
 
Intervé el Sr. Francesc Rodríguez dient que l’AMPA de Can Cladellas té previst fer-ne.  
 
El Sr. Plaza exposa que sap que Can Cladellas en faran i que també l’Escola Palau. 
 
La Sra. Corderas diu que a Can Periquet no es farà res ja que estaran en obres.  
 
La Sra. Cabeza pregunta si a l’Escola Folch i Torres en faran. 
 
El Sr. Macías contesta dient que no, que s’havia quedat en no fer res, i manifesta que van valorar 
que hi havia diferents casals esportius i que no hi havia tants nens per a tants casals.  
 
La Sra. Cabeza diu que precisament per aquest motiu pregunta si es farà casal o no, si bé l’ideal 
seria unificar tots els casals, si bé −afegeix−  que les AMPA poden fer el que creguin oportú.  
 
La Sra. Aliè exposa el que fan a Caldes de Montbui. 
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La Sra. Cabeza comenta que és important saber-ho de tots els centres i AMPA quan més aviat 
millor, per fer-ne difusió.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. Cabeza el Sr. president demana si hi ha alguna intervenció a 
fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
6.- Recordatori Fòrum d’Educació  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui comenta que es portarà a terme el dia 23 de 
maig a les 18 h a la Masia de Can Cortès.  
 

 

 
 
Intervé la Sra. Cabeza per dir que l’edició d’enguany serà més participativa de cara a les famílies 
i a continuació comenta el projecte de nou parc, el “parc de les aventures”,  fet a proposta dels 
mateixos joves, i demana que es faci molt difusió perquè es pugui veure el que han fet els nens. 
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Acabada la intervenció de la Sra. Cabeza el Sr. president demana si hi ha alguna 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. president pregunta si hi ha alguna proposta d’urgència.  
 
La Sra. Cabeza contesta de manera afirmativa i diu que té una proposta consistent en què es tiri 
endavant el projecte d’arranjament de la teulada de l’Escola Folch i Torres, i coment que la idea 
és que les obres es facin aquest estiu, però no té, a hores d’ara, cap contesta del Departament de 
si les obres es faran o no a l’estiu. 
 
Intervé la Sra. Comas dient que el pis de dalt ha quedat molt maco ja que per Setmana Santa s’ha 
pintat, però que degut als degoters hi ha una part que s’ha fet malbé, i que hi ha aules que també 
tenen degoters. 
 
La Sra. Cabeza diu que sotmet a la consideració del Consell incloure com a proposta d’urgència 
fer una carta al Departament en relació a la urgent necessitat de l’arranjament de la teulada de 
l’edifici central de l’Escola Folch i Torres.  
 
Vista la proposta efectuada per la Sra. Carmen Cabeza, el Sr. president sotmet a votació primera 
si s’accepta incloure aquesta qüestió dins de les propostes d’urgència d’aquesta sessió.  
 
Efectuada la votació, s’aprova per unanimitat de les persones assistents la inclusió com a 
proposta d’urgència d’aquesta qüestió.  
 
Tot seguit el Sr. president sotmet a votació si s’accepta adreçar una carta al Departament 
d’Ensenyament en relació a l’arranjament de la teulada de l’edifici central de l’Escola Folch i 
Tores.  
 
Efectuada la votació, per unanimitat s’aprova la proposta.  
 
8.- Precs i preguntes  
 
El Sr. president pregunta a les persones assistents si hi ha algun prec o pregunta a fer. 
  
*** La Sra. Comas comenta que cal anar pensant quins seran els dies de lliure disposició del curs 
2018-2019.  Que podrien ser els següents dies: 
 

• 2 de novembre de 2018 (divendres) 
• 7 de desembre de 2018 (divendres) 
• 4 de març de 2019 (dilluns de carnestoltes) 

 
Continua dient que el 10 de juny de 2019 serà la segona Pasqua i que podria ser Festa Local, i 
acaba la seva intervenció dient que cada centre mirin quins dies vol proposar per poder adoptar el 
pertinent acord a la propera sessió del Consell Escolar Municipal.  
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La Sra. Aliè comenta que l’IES Ramon Casa i Carbó havia pensat en els dies 2 de novembre i 7 
de desembre, i que proposaven el dia 4 de febrer.  
 
S’acorda que aquesta qüestió es parlarà en cada centre i en el proper consell es debatrà i acordarà 
quins seran els dies de lliure disposició del proper curs.   
 
*** La Sra. Comas exposa les actuacions portades a terme per l’Ajuntament per Setmana Santa a 
l’Escola Folch i Torres, per la qual cosa vol agrair el que s’ha fet, que ha quedat molt bé.  
 
*** La Sra. Erruz comenta que a l’Escola Palau es miraran de fer unes actuacions en el pati per 
fer un talús per evitar la pèrdua de sauló.  
 
*** El Sr. Francesc Rodríguez comenta que el bassal que tenien s’ha solventat i que el problema 
que tenen ara són els gats.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. Cabeza, el Sr. President demana si hi ha algun prec o pregunta 
més a fer, sent contestat en sentit negatiu per part de les persones presents, per la qual cosa 
aixeca la sessió quan son les 20 hores i 15  minuts, fixant-se la propera sessió ordinària del 
consell als voltants del dia 18 de juny de 2018.  
 
 


