
Consell Municipal Escolar. Sessió ordinària de 25 de juny de 2018 

 1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA,  
CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2018, 

DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
 
A Palau-solità i Plegamans, Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 25 de juny de 
2018, sent les 18 hores i 9 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. Jordi Pujol Lozano. Representant del grup municipal PDeCAT.  
3. Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del grup municipal de C’s. 
4. Sr. Jordi Méndez Cordobés. Representant del Grup Municipal CUP. 
5. Sra. Edith Vilana. Representant de l’AMPA Can Cladellas.  
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. Lourdes Iturriaga. Representant del professorat de l’Escola Can Cladellas. 
9. Sra. Dolors Guasch Garolera. Representant del professorat de l’Escola Marinada. 
10. Sra. Clara Benito Yllán. Representant personal no docent de l’Escola Folch i Torres. 
11. Sra. M. Àngels Aliè Capdevila. Directora de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
12. Sra. Gloria Olivé Picart. Representant Junta de l’Escola Marinada. 
13. Sra. Antonia Comas i Planas. Directora de l’Escola Josep Maria Folch i Torres.  
14. Sr. Francesc Rodríguez Pérez. Director de l’Escola Can Cladellas. 
15. Sra. Montserrat Pedrol Llirinós. Directora de l’IES Can Periquet.  
16. Sra. Francesca Moncusí i Cunillera. Directora de l’Escola Palau. 
17. Sra. Elisabeth Aguayo. Representant de les educadores de les escoles bressol. 

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

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

2. Sra. Júlia Erruz Ciurana, tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament.  
 
No han assistit a aquest acte, havent-se excusat, les següents persones: 
 

1. Sr. Jordi Plaza Nualart. Representant del grup municipal d’ERC. 
2. Sra. Sílvia Ferrer Sánchez. Representant de l’AMPA  de l’Escola Palau. 
3. Sr. Arturo Macías Cantero. Representant AMPA Escola Josep Maria Folch i Torres. 
4. Sr/Sra. Representant de pares de l’Escola Marinada. 
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5. Sr./Sra. Representant de les AMPA Escoles Bressol. 
6. Srs./Sres. representants dels alumnes IES Ramon Casas i Carbó. 
7. Sra.  M. Pilar Escoté Gavaldà. Representant del professorat de l’Escola Folch i Torres. 
8. Sr./Sra. Representant del professorat de l’IES Can Periquet.  
9. Sr./Sra. Representant personal no docent de l’Escola Palau.  
10. Sra. Joana Company Bueno. Representant personal no docent IES Ramon Casas i 

Carbó. 
11. Sra. Irene Escriche Minguella, Coordinadora de l’Escola Bressol Patufet. 
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 18 d’abril 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 18 d’abril de 2018, sent contestat en sentit negatiu,  per la qual cosa 
s’aprova per unanimitat. 
 
2.- Arranjaments estiu   
 
El president del Consell cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui explica els manteniments que es 
faran en els centres educatius en relació a aspectes com medi ambient, neteja, salut pública i 
control de plagues, etc.:  
 

 
La Sra. Cabeza comenta que també hi ha una part de via pública, que seria a l’Escola Foch, 
edifici Carrerada, en què s’hauria d’enjardinar el talús que hi ha a la part del davant i que s’està a 
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l’espera que es pugui confirmar l’actuació; pel que fa a les humitats del mur de piscines amb el 
pati de l’edifici centra de Folch, el Sr. propietari de les piscines ja ha retirat les jardineres. 
 
La Sra. Moncusí  trasllada l’agraïment que li van fer arribar uns veïns en relació a la reparació 
d’un banc, situat a l’alçada de l’Escola Palau,  que estava malmès. 
 
La Sra. Cabeza afegeix el fet que es farà al Parc de les aventures, i que en el proper consell ja 
informarà de com han anat les actuacions.  
--- 
S’incorpora a la sessió la Sra. Isabel Núñez, quan són les 18 h 17 m. 
--- 
El Sr. Francesc Rodríguez comenta que han fet un escrit a l’Ajuntament amb el què cal fer, i 
volen saber  si es farà alguna cosa.  
 
Contesta la Sra. Erruz dient que ja està previst fer alguna cosa que a hores d’ara no pot concretar. 
 
La Sra. Cabeza informa que en relació a la carta que es va fer al Departament d’Ensenyament per 
a l’arranjament de la coberta de Folch no tenen cap resposta, i que el nou director de Serveis 
Territorials fa poc que va prendre possessió del càrrec, i en la visita que aquest va fer a Can 
Periquet li va fer esment de la petició, però que a hores d’ara no hi ha cap resposta.   
 
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.  
 
3.- Calendari escolar (dies de lliure disposició)  
  
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz qui exposa el calendari escolar del curs 2018-
2019, que és el següent:   
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En relació a l’inici de curs les Sres. Directores de l’IES Ramon Casas i Carbó i la Sra. directora 
de l’IES Can Periquet comenten que han demanat fer l’inici de curs en una altra data, la primera 
el dia 14 i la segona el dia 17, respectivament.  
 
A continuació 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.  
 
4.- Preinscripcions  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui comenta que a primària pel curs 2018-2019 
es mantenen les mateixes línies que en el curs 2017-2018, i tot seguit exposa quines han estat les 
preinscripcions efectuades, que són les següents:  
 

 
 
 
 
La Sra. directora de l’IES Ramon Casas i Carbó informa que a 1r. d’ESO li han reduït dos grups 
i que ara hi ha tres grups, amb 90-92 alumnes. 
 
La Sra. directora de l’IES Can Periquet manifesta que en el centra hi haurà dos grups.  
 
La Sra. Cabeza pregunta quants professors de menys hi haurà amb la reducció de dos grups a 
l’IES Ramon Casa i Carbó. 
 
La Sra. Aliè contesta dient que suposarà una reducció de quatre dotacions. 
 
La Sra. Erruz informa a continuació de les preinscripcions en educació post-obligatòria i de les 
escoles bressol, tant municipals com privades: 
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A continuació 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.  
 
5.- Propostes d’urgència  
 
El Sr. president pregunta si hi ha alguna proposta d’urgència.  
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La Sra. Cabeza contesta de manera afirmativa i diu que té una proposta consistent en què el 
Consell Escolar Municipal es manifesti en relació a la petició de material per dotar a l’IES Can 
Periquet.  
 
Vista la proposta efectuada per la Sra. Cabeza el Sr. president sotmet a aprovació la seva inclusió 
com a proposta d’urgència, que  és aprovada per unanimitat de les persones assistents.  
 
A continuació la Sra. Cabeza demana a la Sra. Pedrol quina és la situació en la que es troben. 
 
La Sra. directora de l’IES Can Periquet diu que quan van demanar  material (taules, cadires, 
armaris, etc., homologats i que dóna el Departament) a la Sra. Carme Bigués, se li va dir que hi 
havia dotació econòmica per fer-ho, però el que ara han concedit és molt poca cosa, i es pregunta 
com es pot fer un edifici nou i no es preveu el mobiliari que hi hauria d’anar. 
 
Intervé la Sra. Moncusí dient que la seva escola també es van trobar que van haver d’anar a 
buscar material a altres escoles, havent de pagar l’AMPA el transport.  
 
La Sra. Pedrol manifesta que aquest fet suposa que no tindran aula de tecnologia, ni laboratori,  i 
que això afecta a la qualitat educativa.  
 
La Sra. Cabeza proposa que es faci una carta al Departament exposant aquests fets. 
 
La Sra. Pedrol informa que també es comentarà aquesta situació a Ràdio Palau. 
 
El Sr. Méndez diu que també es podria posar la denúncia d’aquests fets a les revistes d’àmbit 
municipal.  
 
--- 
S’incorpora a la sessió la Il·lma. Sra. Teresa Padrós, Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, quan són les 18 h 45 m. 
--- 
La Sra. Cabeza conclou fent la proposta de recolzar per part del consell la petició de l’IES Can 
Periquet, proposta que és aprovada per unanimitat de les persones assistents.     
 
A continuació el Sr. president demana si hi ha alguna proposta més que es vulgui incloure com a 
proposta d’urgència en aquesta sessió, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
6.- Precs i preguntes  
 
El Sr. president pregunta a les persones assistents si hi ha algun prec o pregunta a fer, sent 
contestat en sentit negatiu, si bé la Sra. Cabeza diu que vol informar de la motivació que ha 
portat a fer la sessió d’avui del consell a la Casa Consistorial, ja que habitualment es fa de 
manera rotativa a les escoles públiques de primària del municipi; i el fet no és cap altre que la 
jubilació de dues directores, la Sra. Francesca Moncusí i la Sra. Antònia Comas, i per això ens 
acompanya en aquests moments la Il·lma. Sra. Teresa Padrós, que ha vingut expressament per 
aquest fet i per poder-se acomiadar d’ambdues persones, i a qui li cedeix la paraula. 
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La Sra. Alcaldessa comenta que és un consell especial, en el sentit d’acomiadar a dues persones  
amb les quals ha treballat molt temps i a les quals vol dedicar unes paraules a cada una, cosa que 
fa començant per la Sra. Antònia Comas, agraint-li la seva dedicació i la especial sensibilitat que 
ha tingut vers el poble; en relació a la Sra. Moncusí diu que la va conèixer per l’Escola, degut als 
defectes constructius que tenia i d’aquí que comencés la relació com a conseqüència de la 
problemàtica que la construcció presentava i que va ser un gran repte que va haver d’assumir la 
direcció del centre; continua dient que són dues directores excel·lents, que han treballat pels seus 
nens i nenes i que ho han fet molt bé; afegeix que aquest també és el seu darrer mandat com a 
Alcaldessa i diu que li agradaria, entre d’altres coses, poder acabar la reforma de la teulada de 
Folch abans que hagi de deixar el càrrec, i no voldria acabar sense dir que persones de fora del 
municipi i que han vingut a viure-hi li han comenta que a Palau hi ha una qualitat educativa molt 
alta, i que tots plegats, des dels nostres llocs de treball, hem fet poble, i afegeix que ara també hi 
haurà un canvi generacional a l’Administració en general i, també, a l’Ajuntament, ja que molta 
gent que va entrar a treballar en els primers ajuntaments democràtics estan a tocar de l’edat de 
jubilació. 
 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa mostra un present, que reprodueix en ceràmica l’Alzina de Can 
Padró, i diu que hi ha dos aspectes de l’alzina que vol destacar: és un arbre que té les arrels molt 
fondes, com vosaltres –referint-se a la Sra. Comas i a la Sra. Moncusí−  heu tingut les arrels en el 
poble, així com la cohesió social que hi heu portat a terme, i que, en definitiva, això és fer poble; 
afegeix que  també les fulles de l’alzina tenen el color verd de l’esperança, esperança en 
aconseguir, des de l’Escola, una societat millor, i el que vol, en aquest nova etapa de la vida que 
encetaran, i desitja que sigui tant o més profitosa, a nivell personal,  que la que han tingut a nivell 
professional.  A continuació la Sra. Alcaldessa i la Sra. Cabeza s’aixequen i lliuren a la Sra. 
Comas i a la Sra. Moncusí el present, amb l’aplaudiment de la resta de persones presents a la 
sessió.  
 
 
Tot seguit el Sr. President aixeca la sessió quan son les 18 hores i 59  minuts.  
 
 


