
 

ACTA DE LA COMISSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Exp.: 33/2018
Caràcter: Ordinari
Data: 10 de gener de 2018
Horari: 17.30 h a 19 h
Lloc: Escola Municipal Pau Vila

Hi assisteixen:

Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès
Miquel J. Pérez, regidor d’Educació
Raúl Urtusol, regidor del grup municipal CIU 
Casandra García, regidora del grup municipal Sumem Parets
Anna Fernández, regidora del grup municipal Sumem Parets
Rosa Martí, regidora del grup municipal NOPP
Jordi Seguer, regidor del grup municipal Ara Parets ERC
Ma Pilar González, directora ACESCO
Jesús Paniego, director institut Torre de Malla
Eulàlia Mandado, Professora Institut Torre de Malla
Montse Romero, mestra EBM El Cirerer
Carlos L. Muñoz, mestre escola Pompeu Fabra
Francisco Mora, mestre escola Vila Parietes
Susana Santafe, AMPA escola Vila Parietes
Rosa Díaz, AMPA escola Vila Parietes
Montse Morote, AMPA institut Torre Malla
Josep Camps, director institut La Sínia
Israel Conejero, AFA Institut La Sínia
Jordi Azagra, director de l’escola municipal de música
Juani Duarte, Vocal famílies Consell Escolar escola Pau Vila
Dolores Sierra, AMPA escola Pau Vila
Irene García, AMPA escola Pau Vila
O’hara Valdivia, AMPA escola Pompeu Fabra
Miriam Font, AMPA Lluís Piquer
Cristina Camanforte, AMPA ACESCO
Sor Marta Ruiz, directora escola NS de Montserrat
Sisuca Cagide, mestra escola NS de Montserrat
Maria Lanza, directora escola Lluís Piquer
Marta Amela, secretària delegada

 



 

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Preinscripció i matrícula
3. Ciutats amigues de la infància
4. Camins escolars
5. Sala polivalent Pau Vila
6. Socialització
7. Projectes educatius (tallers de ceràmica, llibres XEF, Cantania...)
8. Reconeixement premis Drets Humans
9. Consell infants i joves
10. Parc Sot d’en Barriques
11. Donar trasllat al Consell Escolar Municipal de la Moció per  a la modificació de la 

situació dels centres escolars precaris en el municipi de Parets del Vallès, 
presentada pel grup municipal Ciutadans i aprovada per la Junta de Portaveus de 
13 de juliol de 2017

12. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior

La senyora Elisenda Valls demana se la incorpori al llistat d’assistents de la passada 
sessió. Va assistir-hi tot i que no va signar el full d’assistència.

S'aprova l'acta de l'anterior sessió.

2. Preinscripció i matrícula

Es reparteix una graella en la que hi consta tota la informació relativa a la preinscripció 
i matrícula del curs escolar.

S’exposa  que  en  reunió  amb el  Departament  d’ensenyament  a  Serveis  territorials 
Maresme- Vallès Oriental es confirma que no hi haurà tancament de cap línia pel curs 
2018-2019

La senyora Rosa Martí comenta que hi ha unes dades relatives a Batxillerat que no 
són clares.  Es confirma que hi  ha un error  i  es diu que al  proper consell  escolar 
municipal es facilitaran les dades esmenades.

3. Ciutats amigues de la infància

El  regidor  d’educació,  Miquel  Pérez,  explica  el  projecte.  Una  Ciutat  Amiga  de  la 
Infància és qualsevol ciutat, poble, comunitat o sistema de govern local compromès 
amb el compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d'acord a la 
Convenció sobre els Drets de l'Infant.
Una Ciutat Amiga de la Infància té com a pilars fonamentals el disseny de polítiques 

 



 

públiques  eficaces  que  es  basin  en  la  Convenció  sobre  els  Drets  de  l'Infant,  la 
promoció de la participació infantil i adolescent i l'impuls d'aliances entre tots els actors 
relacionats amb la infància a nivell municipal.

D'aquesta  manera  es  contribueix  a  l'objectiu  del  Programa:  que  es  dissenyin  i 
implementin  polítiques  públiques  eficaces  per  millorar  el  benestar  dels  nens  i  les 
nenes, defensant els seus drets, fomentant la seva participació i fent de les ciutats 
entorns més habitables, especialment per als més joves.

El Programa Ciutats Amigues de la Infància posa a disposició de tots els Governs 
Locals interessats en el Programa, les bases de la convocatòria per obtenir el Segell 
Ciutat Amiga de la Infància que té com a finalitat reconèixer un model de gestió amb 
un enfocament de drets d'infància portat a terme per Governs Locals. Aquest Segell 
indica que el govern local disposa d'una política local d'infància que es basa en un 
diagnòstic  de  la  realitat  dels  infants  i  de  la  mateixa  localitat  realitzat  de  forma 
participativa  (incloent-hi  la  infància);  també  indica  que  el  govern  local  te  com  a 
interlocutor reconegut un registre de participació d'infància i  adolescència dinàmic, i 
que en el disseny, la implementació, el seguiment i l'avaluació d'aquestes polítiques, 
les autoritats locals i l'equip tècnic treballen en xarxa, tant dins de la corporació com 
fora.

4. Camins escolars

El regidor d’educació exposa que ja s’han fet reunions amb les AMPA de les escoles 
per recollir informació per poder avançar en el diagnòstic de necessitats. L’objectiu del 
projecte  és  reduir  el  risc  en  els  desplaçaments.  Aquells  centres  on  encara  està 
pendent recollir la informació es farà en breu.

5. Sala polivalent Pau Vila

S’explica que al setembre es va portar a terme la inauguració del nou espai de 
l’escola municipal Pau Vila.

Van sorgir problemes que ja estan resolts. S’ha solucionat des dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament

Es possible  que s’hagi  de canviar  alguna part  del  parquet  ja  que arran de la 
inundació de l’espai s’ha malmès alguna part d’aquest.

Actualment l’espai s’està utilitzant amb normalitat

El regidor de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, pregunta qui assumirà el cost 
de  les  reparacions  i  quan  es  canviarà  el  parquet  sintètic.  A més  demana  un 
informe  dels  fets.  Exposa  que  els  embornals  no  estaven  fets  i  que  això  va 
provocar també al inundació de l’espai. Pregunta perquè es va precipitar l’obertura 
si no estava l’obra acabada. També explica que va entrar aigua pel sostre i per la 
paret.

Sergi Mingote explica que amb els informes tècnics que s’han fet es reclama a qui 
pertoqui les reparacions corresponents. El que no s’assumeixi per la constructora 
ho assumirà l’ajuntament (allò que jurídicament no es pugui reclamar) si  bé es 
reclama tot. L’equip de govern no es va precipitar. No es va inaugurar fins que hi 
van ser tots els informes tècnics necessaris.

 



 

El  senyor  Jordi  Seguer,  regidor  d’ERC,  pregunta  si  el  dia  de  la  inauguració 
s’havien  certificat  les  obres  i  si  el  projecte  preveia  el  clavegueram.  També 
pregunta quines responsabilitats tècniques i polítiques es prendran al respecte. 
També pregunta per la situació actual de la cuina.

Sergi Mingote respon que responsabilitats es demanaran totes les que es puguin 
demanar.  La  responsabilitat  política  l’assumeixen  tota  els  polítics,  com  la  de 
qualsevol tema que es decideix en l’equip de govern. Actualment s’està treballant 
sobre els problemes detectats per trobar solucions al respecte.

La senyora Rosa Martí, regidora del grup NOPP, torna a preguntar si al moment 
de la inauguració hi havia el certificat d’obra. També fa un prec i sol·licita que pel  
proper consell escolar municipal es pugui disposar de la diferència de cost i qui 
l’ha assumit.

El senyor Sergi Mingote està d’acord a donar resposta al prec i diu que mai no 
s’obre cap equipament que no disposi del vist-i-plau tècnic corresponent. De totes 
formes es donarà resposta a la comissió informativa.

El  senyor  Manuel  Losada pregunta  si  hi  ha  partida  de diners per assumir  les 
reparacions

El senyor Sergi Mingote respon que hi ha varies partides que poden utilitzar-se 
per assumir la despesa que fos necessària. No hi ha una partida exclusiva per 
aquests temes.

La  senyora  Rosa  Martí  insisteix  que  és  important  saber  si  l’obra  estava 
recepcionada

El senyor Sergi Mingote diu que és una resposta jurídica i tècnica que es donarà 
en comissió informativa.

6. Socialització

Les revisions dels llibres han anat bé. De moment el projecte funciona bé

7. Projectes educatius (tallers de ceràmica, llibres XEF, Cantania...)

Des de la regidoria d’educació s’explica el més significatiu:

– Temàtica Tallers de ceràmica: l’escola municipal de música
– Llibret XEF: publicació del número 4 “Ús saludable de les tecnologies. Connect@t” 

Aquest curs 17-18 es segueix amb la temàtica vers la convivència
– Cantania: L’Ajuntament signarà conveni per tal d’assumir despeses i poder continuar 

amb el projecte
– Xarxa RECE : 1 i 2 de febrer trobada a Lleida per donar resultats finals de la xarxa.  

Parets i Avilés coordinaran una taula rodona.
– Canta Parets 2018: el divendres 19 de gener al pavelló municipal. Obra: “Super D”
– Xarxa  0-6:  primera  trobada  al  Gargot  al  novembre.  Mestres  de  totes  les  escoles 

bressol i infantil. En total 35 persones. 
Es fa pluja d'idees de temes que es poden tractar:

 



 

 La documentació
 Compartir experiències
 Visitar centres
 Tenir més força com a etapa
 Definir concepte d'infant i com tractar-lo
 Fer activitats conjuntes
 Resoldre el desconeixement que hi ha dels dos cicles per part dels dos col·lectius
 Escurçar  distàncies  entre  els  dos  cicles  per  aconseguir  una  continuïtat  pels 

nens/nes i per a les famílies

– PPOO: 4 estudi assistit i 2 vetlladors Fins el 29 de juny

La  senyora  Maria  Lanza,  directora  de  l’escola  Lluís  Piquer,  explica  que  el 
departament  d’Ensenyament  de  la  generalitat  no  té  en  compte  l’horari  de 
menjador a l’hora d’assignar vetlladors pels alumnes de la  SIEI.  Aquest  fet  ve 
donat perquè el Departament no el considera una hora lectiva. Actualment l’escola 
ha resolt la situació amb voluntariat de la Fundació Pere Tarrés. Es preveu que pel 
curs vinent hi hagi 10 alumnes a la SIEI

8. Reconeixement premis Drets Humans 

L'Escola Municipal Pau Vila de Parets del Vallès ha sigut reconeguda per la seva 
participació en la II Edició del Premi Iberoamericà d'Educació en Drets Humans. 

L'Ajuntament  de  Parets  va  presentar  una  memòria  i  un  vídeo  realitzat  amb 
diferents alumnes del centre, explicant què era per a ells un Ajuntament i com 
valoraven les visites escolars habituals que els nens dels centres escolars fan al 
consistori per conèixer-ne el funcionament.

9. Consell infants i joves

Miquel Pérez explica els encàrrecs d’enguany.

Consell Infants

Sota  el  títol  “Treballem Junts  per  fer  de  Parets  del  Vallès  ciutat  amiga  de  la 
Infància” els nois i noies del Consell d’Infants participaran activament del projecte, 
donant la seva visió i també la dels companys i companyes de la classe.

Consell de Joves

- Propostes per la Festa major

 



 

- Participació ciutat amiga de la Infància

10. Parc Sot d’en Barriques

El senyor Miquel Pérez explica que els infants han participat per escollir mitjançant 
votació quin model de parc volien. El  Consell  d¡’Infants també va aportar amb 
anterioritat propostes a ternir en compte a l’hora de dissenyar el parc.

Finalment el model escollit serà el model de “l’Aigua”

11. Donar trasllat al Consell Escolar Municipal de la Moció per  a la modificació 
de la situació dels centres escolars precaris en el municipi de Parets del 
Vallès, presentada pel grup municipal Ciutadans i aprovada per la Junta de 
Portaveus de 13 de juliol de 2017

El senyor Sergi Mingote llegeix els dos punts acordats de la moció.

El senyor Jordi Seguer exposa que es vol saber si ja s’ha ofert  un terreny per 
construir el nou institut

El senyor Sergi Mingote respon que a Parets hi ha molts espais per oferir. En 
reunió, abans de Nadal, amb la directora de Serveis Territorials es va parlar de 
l’espai pel nou institut. La Sínia i Can Fradera estan ubicats en àrees residencials 
estratègiques que no han tirat endavant i  aquest és l’espai que es podrà oferir 
lliurant-lo del fet de ser àrea residencial estratègica.

El senyor Jordi Seguer pregunta si l’Ajuntament passa a ser propietari de l’espai si 
la figura jurídica es reverteix

El senyor Sergi Mingote contesta que aquest fet no té a veure amb la cessió i diu 
que la Generalitat ja té els plànols i sap l’espai.

El  senyor Jordi  Seguer pregunta si  l’Ajuntament  pot  assumir  la  construcció de 
l’institut per després recuperar els diners de la Generalitat. Pregunta si es pot fer 
el mateix que s’ha fet amb l’escola Lluís Piquer i Pompeu Fabra

El  senyor  Sergi  Mingote  respon  que  sempre  s’han  fet  propostes  que  fossin 
realistes i que en aquest cas s’actuarà igual. Actualment ja s’ha fet amb la Sínia ja 
que s’ha portat a terme la instal·lació de mòduls extra.

La  senyora  Rosa  Martí  diu  que l’emplaçament  no  és el  millor.  Considera  que 
caldria una major centralitat de la ubicació. També exposa que Ensenyament no 
es mourà si no hi ha un acord de ple cedint un solar per encarregar un projecte i 
diu que aquest acord no existeix.

El  senyor  Sergi  Mingote  contesta  que  no  té  la  mateixa  opinió  pel  que fa  ala 
ubicació de l’equipament. També explica que actualment la Generalitat té altres 
prioritats i no assumeix aquesta responsabilitat que té.

 



 

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc aquesta acta.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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