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DE LA SESSIÓ
SE
IÓ ORDINÀRIA
DEL CONSELL
ESCOL
ESCOLAR
MUNICIPAL
ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA
DEL CONSELL
ESCOLAR
MUNICIPAL
DE
SANT
QUIRZE
DELDEL
VALLÈS
CURS 2015-2016
DE SANT
QUIRZE
LLÈS

Núm.: 1/2015
Caràcter: ordinària
Data: 4 de novembre de 2015
Horari: de 19:30 a 21:30 h
Lloc: Celler de Can Barra
Assistents:
Sra. Mercè Vallès i Corominas, sector Ajuntament
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, sector Ajuntament
Sra. Maria Domingo Soler, sector Ajuntament
Sr. Luís Villa Carbó, sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, sector Ajuntament
Sr. Carles Gilabert Cardona, sector Ajuntament
Sra. Cristina Jordà Sanuy, sector directors/res centres educatius
Sr. F. Javier López Avilés, sector directors/res centres educatius
Sr. David Sánchez Catasús, sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, sector directors/res centres educatius
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius
Sr. Ramon Rius Torrella, sector directors/res centres educatius
Sr. Antonio Tortosa López, sector professors/res
Sra. Rosa Fernández Cortés, sector professors/res
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sonia Mariscal Pérez, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Montse Ocaña García, sector administració i serveis
Sra. Pilar Pérez Villa. sector administració i serveis
Sra. Sandra Modrego Díaz, sector administració i serveis
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sra. Montse Trabal Piqueras, sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, sector directors/res centres educatius
Sra. Josefa Jeréz Fernández, sector professors/res
Sra. Silvia Acacio Montesinos, sector professors/res
Sr. Manuel Caceres Castaño, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis
Sr. Andrés Gómez Pérez, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Josefina Munar Bufí, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Francesc Porret Brossa, sector professors
Sra. Núria Ruestes Cantó, secretària
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,
Sr. Toni Ferragut Muixí, sector professors/res
Sra. Anna Belen Curto, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Marta Baldrich Caselles, sector Ajuntament
Sra. Concepción Fernández Anguita, sector administració i serveis
Sr. Manuel Vázquez, Altres sectors. USTEC. STEs
Sra. Montse Bové García, sector alumnes
Sr. Eduard Farran Pi, sector alumnes
Sra. Mireia Guerola Carbó, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Esther Arcas Canalias, sector pares i mares d’alumnes
Sra. Montse Carvajal, sector professors
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Sra. Mª Isabel Crespo Salgado. sector directors/es centres educatius
Convidats:
Sr. Eduard Adell Hernández, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Maria Emilia Milà Masoliver
Excusen la seva assistència:
ector administració i serveis
Sra. Núria Canals Vidal, sector
Sra. Marisa Lorente Freixas, sector
s
administració i serveis
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sra. María Fernández
ernández Martínez, sector
s
alumnes
Sra. Karen Colom Nieto, sector professors/res
Sr. Antonio García Miravet, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Albert Adan de la Torriente, sector
s
administració i serveis
Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sra. Teresa Marçal Escudero, sector
s
professors/res
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sra. Sílvia Angel Roman, sector mares i pares alumnes
Sra. Joana Mir García, sector alumnes
Sr. Carles Cassanyes Vallès, Normalització Lingüística
Sr. Cordero Boza, Manuel, sector professors/res
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, sector
s
professors/res
Sra. Montserrat Mundi i Mas, sector Ajuntament
Sra. Paquita Aguilar, sector administració i serveis
Sra. Anna Cannes Urbano sector Ajuntament
Ordre del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació acta anterior
Proposta pel nou Institut Salas i Xandri
Zonificació escola Pilarín Bayés
Creació de la Federació d’AMPA de Sant Quirze del Vallès
Informar del control de neteja i seguiment de les obres als centres educatius de
Sant Quirze
Projecte digital del Centre de Recursos Pedagògics dirigit als centres educatius de
Sant Quirze.
Informació de la proposta del Consell Comarcal i l’Ajuntament
juntament per un canvi de
model en la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar.
Informació de l’acolliment de refugiats a Sant Quirze del Vallès
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió:
ses
Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior
La presidenta indica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell, de data 5 de
maig de 2015 que es va enviar per e-mail
e
amb la convocatòria i pregunta si hi ha
alguna incidència.
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L’acta es dona per aprovada.
El Sr. Nicolás Castellano sol·licita als assistents que es que es presentin perquè hi ha
nouvinguts. Es fa una roda de presentació.
La Sra. Elisabeth Oliveras agraeix a la directora de l’Escola d’Adults haver fet un
recorregut per tota l’escola perquè els assistents al Consell Escolar la coneguin.
Segon.- Proposta pel nou Institut Salas i Xandri

S’informa que el dia 9 de novembre l’Ajuntament mantindrà una reunió amb el director
dels Serveis Territorials, Sr. Baulenes, per sol·licitar la construcció de l’edifici de
l’Institut Salas i Xandri en els terrenys que ja es van cedir l’any 2005. A més de tots els
temes relacionats
nats amb l’escola i l’institut.
El director de l’escola Purificació Salas comenta que ha estat una feina important per
poder aconseguir que a l’inici de curs totes les aules estiguessin en condicions per
poder fer classe, però que finalment es va aconseguir
aconseguir i que el què
qu en aquests
moments li preocupa éss que properament es pugui donar una manca d’espais.
S’agraeix la feina feta per la brigada durant dos dies intensos de moure el mobiliari
d’una banda a l’altra.
Tercer.- Zonificació escola Pilarín Bayés
A la reunió que es mantindrà el dia 9 de novembre per tractar de l’Institut
l’Institu Salas i
Xandri, també es parlarà de la zonificació de l’escola Pilarín Bayés de les Fonts de
Sant Quirze.
Es vol replantejar la zonificació d’aquesta escola ja que hi ha aules d’escoles
d’e
de
Terrassa que estant tancant i en canvi ens podem trobar que alumnes de les Fonts de
Sant Quirze no puguin entrar a l’escola Pilarín Bayés. Es proposarà a Serveis
Territorials que els alumnes que vulguin venir a l’escola Pilarín Bayés ho facin, però
pe
sense punts.
El director d’aquesta escola, Sr. David Sánchez indica que els alumnes de Terrassa
disposen d’uns serveis i els de Sant Quirze d’uns
d’u altres i considera que els alumnes de
Sant Quirze no es poden quedar sense plaça perquè no hi ha cap altra escola de Sant
Quirze que quedi propera al barri de les Fonts de Sant Quirze.
També s’hauria de tenir en compte que els alumnes de Terrassa que estan molt
propers a l’escola, no es quedin sense plaça.
Els transport escolar que hi ha en aquests moments s’ha
’ha d’adaptar al creixement del
barri i a la demografia existent.
El Sr. Manuel Cáceres, representant de mares i pares de l’escola Pilarín Bayés,
manifesta que no està d’acord en dividir les zones perquè els veïns propers al Pilarín
Bayés i que pertanyen a Terrassa, haurien d’anar a escoles de Terrassa que els hi
queden molt més lluny.
3

Pre

Esborrany 4-11-15

La Sra. Elisabeth Oliveres comenta que en la reunió que es mantingui amb Serveis
Territorials, es farà l’esforç perquè la situació es resolgui de la manera més positiva
possible.
En el mateix context, la Sra. Conchi Fernández comenta que aquest problema
problem
s’arrossega des de fa molt de temps i que considera injust que l’Ajuntament de Sant
Quirze, fent-se
se càrrec de despeses d’aquesta escola, després alumnes d’aquest
municipi es quedin sense plaça en aquest centre.
La directora de l’escola el Turonet,
Turonet Sra. Cristina Jordà, explica que es va lluitar molt
perquè es fes aquesta escola a les Fonts i que els diners els va avançar l’Ajuntament
de Sant Quirze perquè Serveis Territorials no en disposava.
El Sr. Luís Villa pregunta què
qu passa quan els alumnes de l’escola Pilarín Bayés han
d’anar a l’Institut. El director de Pilarín li explica que els alumnes de les Fonts de Sant
Quirze i els de Terrassa van tots a l’Institut Egara que està a Can Parellada.
Quart.- Creació de la Federació d’AMPAs de Sant Quirze del Vallès
Es dóna
na la paraula als membres de les Ampa que estan impulsant aquesta iniciativa.
El Sr. Eduard Adell explica que es vol crear una Federació d’Ampa per aconseguir
objectius comuns i poder accedir a ajuts i subvencions.
En aquest sentit, les Ampa individualment
individu
ja debaten internament i amb la conformitat
de totes elles, ja s’estan creant els estatuts.
estatu
nclourà només les
A la pregunta de la Sra. Pilar Pérez de si la Federació d’Ampa inclour
escoles de primària,, el Sr. Eduard Adell li aclareix que la Federació inclourà totes les
Ampa.
Cinquè.. Informació del control de neteja i seguiment de les obres als centres
educatius de Sant Quirze.
Hi ha una relaxació en el tema de la neteja dels centres educatius i en les actuacions
dels manteniments i les obres que hem de corregir.
En aquest sentit s’ha creat una comissió interna de seguiment i es faran visites
setmanals
ls per revisar els espais en horaris imprevisibles.
Amb el manteniment
niment de les escoles es portarà a terme el mateix sistema i s’ha
manifestat al servei de Via Pública que a la brigada de la tarda que s’ocupa de fer
aquest manteniment, li falta formació i es sol·licita que es corregeixi aquesta
deficiència.
Es comunica als assistents que durant l’any 2016 es faran inversions en les calderes
de les escoles i altres temes que es comunicaran properament.
El Sr. Ricard Manresa suggereix que per agilitzar els temes de manteniment, es podria
crear un document on posar de forma
forma pràctica i àgil les incidències i que a més a més
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si pugues adjuntar fotos. Aquesta proposta es passarà a informàtica per estudiar la
seva viabilitat.
El Sr. Ricard Codinach de l’Ampa de l’escola Taula Rodona fa la consulta de quan es
faran les obres per fer el canvi de la porta d’infantil per resoldre els problemes que
actualment tenen amb els autocars que van al centre.
El Sr. Nicolás Castellano informa que la proposta està feta pel Sr. Juli Moltó, i que
s’està estudiant per fer la inversió.
El Sr.. Ricard Codinach també pregunta si s’ha pensat en donar una solució al carrer
que hi ha davant del Parc de les Morisques en el sentit de que s’ha convertit en una
autopista
a de cotxes que van i vénen
vé
de Sabadell.
La Sra. Elisabeth Oliveras comunica que s’ha
s’ha encarregat a Via Pública i a la Policia
una proposta per posar un semàfor a la rotonda del Poliesportiu per regular el trànsit.
El director de l’escola Purificació Salas demana millorar la senyalització de la Ronda
Arrahora sobre tot del pas de vianants perquè no hi ha visibilitat.
Es sol·licitarà al Sr. Francesc Fortuny que ensenyi al Sr. Xavi López, com quedarà
l’entorn un cop finalitzades les obres que s’estan fent i que si s’han de millorar que es
faci d’acord al que proposi el director a qui també se l’informarà prèvia consulta a
Serveis Territorials, de quan finalitzaran les obres de la seva escola.
A l’escola Purificació Salas,
Salas la brigada de la tarda fa molta feina perquè no té
interrupcions com es donen al matí. A l’escola el Turonet, la seva directora
directora explica que
la feina feta pels plans d’ocupació que varen anar allà no van fer la feina bé i costarà
molt arreglar-ho.
Sisè.- Projecte digital del Centre de Recursos Pedagògics dirigit als centres
educatius de Sant Quirze.
Aquest punt es retira de l’ordre del dia, ja que no s’ha pogut concretar la proposta amb
les escoles que està fent el Centre de Recursos Pedagògics.
La Núria Caballeria, directora del CRP, vol parlar abans amb totes les direccions.
Setè.- Informació de la proposta del Consell Comarcal i ajuntaments per un canvi
de model en la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar.
A l’any 2014 es van aprovar els criteris d’ajuts de menjador escolar contemplant els
ajuts garantits al 100% o al 50%, i unes
un
altres variables,
es, segons la consignació
pressupostària de cada any.
Durant el curs 2015-2016
2016 s’han rebut 15.728 sol·licituds de beques de menjador
respecte al curs 2012-2013
2013 que es van rebre 8.478,00 €, suposa un 46% més de
sol·licituds només en 4 anys.
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La Generalitat aquest curs està destinant més diners per beques que el curs anterior i
els ajuntament des de l’any 2014 tenen el compromís de cobrir amb recursos propis
fins el 25% de les necessitats de suport a ajuts per a menjador escolar.
No obstant això, la situació de les famílies ha empitjorat i en aquests
aquests moments hi ha
moltes sol·licituds admeses que no es poden atendre.
Per tant, en
n aquests moments el Consell Comarcal i els ajuntaments aposten per un
nou model que es basi només en beques garantides homogènies eliminant el tram
variable.
n data 21 d’octubre de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Occidental
A tal efecte, en
amb el consens dels ajuntament
ajuntament del Vallès Occidental, va remetre a la Consellera
d’Ensenyament Sra. Irene Rigau, un escrit on se li sol·licita una reunió per tal de poder
dissenyar conjuntament un nou model de gestió dels ajuts de menjador.
refugiats a Sant Quirze del Vallès
Vuitè.- Informació de l’acolliment de refugiats
est realitzant l’Ajuntament sobre aquest tema de
S’informa de les actuacions que està
manera que el Ple de Setembre s’aprovarà poder ser poble d’acollida als refugiats.
També, el veïnat s’ha organitzat tot sol, al mateix temps que l’Ajuntament. Acció
Solidaria coordina la recollida de roba i altres, i s’ha obert una compte corrent per
recollir diners.
En el mercat solidari organitzat per Cooperació el dia 22 de novembre de 2015 es
recollirà diners pels refugiats.
neixem el nombre que vindran i quant
qu
incrementaran la matrícula viva
Encara no coneixem
que habitualment ja tenim.
Novè.- Torn Obert de paraules
La Sra. Pilar Pérez pregunta per la proposta del Sr. Francesc Porret de fer una
comissió per estudiar la possibilitat de
d que els centres de primària fessin
fe
jornada
intensiva.
El Sr. Porret creu que aquest és un tema recurrent i que el que es pretén és millorar la
conciliació familiar.
La directora del Turonet indica que segons Serveis Territorials hi ha unes escoles pilot
que porten a terme la jornada intensiva i que s’està estudiant,
estudiant perquè hi ha el problema
de la jornada laboral dels pares.
L’opinió del Sr. Ricard Codinach éss que abans de fer jornada intensiva a les escoles,
primer s’han de canviar els hàbits de la societat.
La Sra. Elisabeth Oliveras opina que com que hi ha opinions diverses es passi un
correu perquè qui vulgui s’apunti a una comissió que debati aquest tema per trobar
una idea consensuada i traslladar-la
traslla
al Consell Escolar Municipal.
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Abans de finalitzar la reunió el Sr. Francesc Porret facilita als assistents un document
perquè qui vulgui ell signi per sol·licitar “els recursos necessaris pel suport a la
docència”.
No havent-hi
hi més temes per tractar, es dóna
dóna per finalitzada la reunió a les 22 hores.
La secretària

Vist-i-plau

f
Elisabeth Oliveras i Jorba

Núria Ruestes Cantó
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