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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL REALITZADA EN

DATA 7 DE JULIOL DE 2022

REUNIÓ 5 del  curs 2021-2022

PRESIDENT

Sra. Teresa Ciurana i Satlari  (Regidora)

Sra. Teresa Buch Llorach (Directora S. Ed.)
Sr.  Alfredo Vega (PSC)
Sra. Maria Adoración Solvas (TxT)
Sr. Carles Codina Verdaguer (ERC)
Sr. David Aguinaga Abad (Ciutadans)
Sra. Montserrat Trullàs (substitueix a en Marc
Gijón Delgado (JxC)
Sra. Raquel Maria Jiménez Gómez  (Professorat
Prim. P.)
Sr. Edgar Mateu Juan (Professorat Prim. P.)
Sra. Glòria Majó Ubach (Professorat Sec. P.) 
Sra. Laura Tamayo Garrich(Famílies Prim. P.)
Sra. Cristina Vila (Famílies C.)
Sr. Damià Hoyos Marín  (AFA Prim. P.)
Sra. Anna Èlia Salve Alonso  (AFA Prim. P.)
Sra. Soledad Ferrer (PAS Prim. P.)
Sra. Emma Rodoreda Albareda (PAS  C.)
Sra. Anna Freixa Aurell (PAS C.)
Sra. Mª Antonia Parera  (Direccions Sec. P.)      
Sr. Josep Mª Argemí (Direccions Sec. P.)
Sr. Xavier Rodríguez (Direccions  C.)
Sr. Albert Martí (Direccions  C.)
Sr. Joan Vert  (Direccions  C.)
Sr. Gregori Pérez  (CRP)
Sra. Raquel Galian (Ecoles Bressol P.)
Sr. Ramon Alemany Güell (Esc. Municipals)
Sra. Laura Fusté Llorens (S. Lleure Inf. i Juv.)
Sr. Fco José Navajas (Sindicats CCOO)
Sra.  Mª Dolors Ribera  (A. Mestres A. Galí)
Sra. Maria Trullàs Soler (EOI)
Sra. MªLuisa García Oliva  (Famílies Sec. P.)

EXCUSATS

Sra. Raquel Caballero Díaz (Professorat Sec.
P.) 
Sr. Ramon Vidal Marquès (Professorat  C.)
Sr. Ramon Burgaya Trullàs (Professorat C.)
Sr. Carles Alcoberro Turu (Professorat C.)
Sr. Pau Francolí Manils (Professorat C.)

Sr. Gerard Cañete Peñataro (Alumnat Sec. C.)
Sra. Begoña Sánchez Fernández  (Famílies
C.)
Sr.  David  Sánchez  Zugarramurdi  (Alumnat
Sec. C.)
Sr. Jan Adamuz Marín (Alumnat Sec. P.)
Sra. Judith Márquez (Alumnat Sec. P.)
Sra.  Montserrat  García  Gallardo  (PAS Sec.
P.)
Sra. Donina Alfaro(Direccions Prim. P.)
Sr. Gustavo Pérez (Direccions Prim. P.)
Sr. Carles Cereceda (Direccions  C.) 
Sra. Lucía Linuesa (Serveis Socials)
Sra. Esther Guirao (EAP)
Sr. Manuel Blanco Vilches (Sindicats USOC)
Sr. Manel Vazquez (Sindicats USTEC)
Sr. Marc Rosaura (Esplais i Caus)
Sra. Noemí Rovira (CFA)

SECRETARIA

Sra. Teresa Cabanes i Santanach (OME)

Sra. Griselda Torrens Remolà (pren acta)

CONVIDATS

Sr. Iñaki Olaortua (SSTT Inspecció)
Sr. Rafa Homet (Assessor d’Educació)
Sr. Santi Martínez (Director Àrea Cicles de la 

Vida)
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En sessió telemàtica per Teams , a la ciutat de Terrassa, el 7 de juliol del dos mil vint-i-dos, a
les 17:30 hores, es reuneixen els membres del Consell Escolar Municipal sota la Presidència
de la regidora d’Educació, Sra. Teresa Ciurana i Satlari. 

S’inicia la sessió amb la presentació de l’ordre del dia per part de la Presidenta del CEM,  que
seguidament es tractarà.

1. Aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.

La Sra. Teresa Ciurana dóna la benvinguda a tots els presents.
Acte seguit s’acorda per unanimitat dels membres presents aprovar les actes anteriors.

2. Formació Comissió Permanent del CEM.

Es torna a demanar als membres del CEM que es precisa de voluntaris que vulguin formar part
de la Comissió Permanent del CEM, encarregats de preparar l’ordre del dia dels Plenaris.

Finalment aquesta Comissió estarà formada per:

 Sra. Teresa Ciurana
 Sra. Teresa Buch
 Sra. Júlia López
 Sra. Maria Trullàs
 Sr. Ramon Alemany
 Sr. Gregori Pérez
 Sra. Raquel Mª Jiménez
 Sr. José Francisco Navajas

3. Preinscripció i matrícula curs 2022-2023.

La Sra. Teresa  Cabanes, comparteix informació sobre el total de preinscripcions tant de P3 com
a 1r d’ESO, i entre d’altres coses comenta que a P3 un 96,4% de les famílies han aconseguit
entrar  en  alguna  de  les  seves  tres  primeres  opcions  i  a  1r  d’ESO  aquest  percentatge
s’incrementa fins al 97%. També explica com s’està duent a terme el control del frau al padró i
que les comprovacions es fan a partir dels canvis efectuats en els darrer sis mesos.

Informa que a partir de la setmana vinent, les CGA començaran a treballar les reclamacions. Als
casos de 1r d’ESO i alguns cursos intermedis d’aquesta mateixa etapa, es farà arribar a les
famílies un correu informant-les de les vacants dels centres.

Pel que fa a les sol·licituds fora de termini, es començaran a treballar un cop s’hagin tancat les
llistes d’espera. Aquests fora de termini es podran dur a terme fins el dia 2 de setembre i a partir
d’aquesta data, ja es passarà a les sol·licituds de matrícula viva.
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Per finalitzar també explica que aquest any la Generalitat a més a més de baixar la ràtio a P3, ha
generalitzat a través del Decret aprovat el curs passat, tot el tema de la reserva de places NESE,
de tal manera que cada municipi  les ha pogut adaptar a la seva realitat  i  a més a més ha
congelat les places de reserva fins el dia 31 d’agost informant de que tots els centres rebran una
aportació econòmica per l’alumnat que ocupa plaça NESE, per tal de sufragar les despeses de
material escolar, llibres i sortides.

4. Inici curs 2022-2023.

La Sra. Teresa Buch diu que enguany els curs escolar començarà el dia 5 de setembre pels
alumnes d’infantil i primària i el 7 de setembre pels de la ESO.

Les tardes no seran lectives i el Departament proposa cobrir l’horari de tarda amb monitoratge,
tardes de lleure educatiu. A dia d'avui, aquest tema encara no està tancat.

         5.  MÉS ESTIU.

La Sra. Teresa Ciurana informa que s’està duent a terme la tercera edició del + Estiu i  es
consolida com a eix estratègic per estendre la filosofia Educació 360 i les polítiques pel foment
de  l'èxit  educatiu  i  la  igualtat  d'oportunitats  als  mesos  estivals.  Voluntat  de  millorar  les
oportunitats educatives de la població infantil i jove, sobretot d'aquella amb menys recursos.

del Pla Educatiu d'Entorn. 

Aquest  any  l’ajuntament  ha  incrementat  la  seva  aposta  per  aquest  programa  amb  noves
propostes per ampliar l’oferta d’activitats. L’edició d’enguany està integrada per: casals d’estiu
de les entitats de lleure (les inscripcions d’aquests encara són obertes), catàleg d’activitats de
reforç educatiu a disposició de les entitats de lleure, campus tecnològic, casals comunitaris al
D4 i D7, casal de cinema, patis oberts, patis artístics, cursets de natació (adreçats a infants de
6è de primària que no saben nedar) i casals d’estiu de les Escoles Bressol Municipals.

6.  Dates Plenari curs 2022-2023.

S’acorda posar data als quatre Plenaris pel proper curs 2022-2023 en les següents dates:

 1r  Plenari:   Dilluns 17 d’octubre 2022

 2n Plenari:    Dimarts 29 de novembre de 2022

 3r Plenari:     Dimecres 22 de març de 2023

 4t Plenari:     Dijous 6 de juliol de 2023

Les  dates  podran  ser  modificades  i  avisades  convenientment  als  membres  per  necessitats
afegides.
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7. Informacions diverses.

La Sra. Teresa Buch explica que el POME se centra sobretot amb el fora escola. Les activitats
que són molt diferents d'una zona a una altra i estan vinculades al que es fa a cada centre. Es
tracta  de  crear  un  entramat  que  permeti  crear  itineraris  que  siguin  atractius,  entretinguts,
creatius, engrescadors... Aquesta any encara s'està a l'espera de la dotació econòmica.

En referència als menjadors escolars, el Sr. Santi Martínez informa que, encara es resta a,
l’espera de que el tribunal de contractació resolgui el recurs presentat per Serhs.  Veient la
data en que estem, tot i tenir l'esperança de que el curs vinent pogués començar l'empresa
adjudicatària o la que guanyés el recurs, estem veiem que aquest canvi ja no es podrà dur a
terme fins Nadal.

8. Precs i preguntes.

En referència al punt 2.

El Sr. Carles Codina, proposa que la sessió d’inici de curs o la del final, pugui desenvolupar-se
de forma presencial.

El Sr. Alfredo Vega, demana que quan es doni informació juntament amb l’ordre del dia es faci
amb més previsió de temps.

La Sra. Teresa Buch, informa que la Sra. Maria Trullàs ens convida a fer la propera sessió del
CEM a les instal·lacions de EOI Terrassa.

En referència al punt 3.

El Sr. Damià Hoyos, vol saber si l’import econòmic que rebran els centres per cada alumne
NESE es el mateix tant si estan escolaritzats en centres públics o concertats. També pregunta,
si es manté el número de professors a P3 tot i la baixada de la ràtio.

La Sra. Teresa Cabanes, diu que seran diferents en funció del cost de la plaça escolar. En
referència a la segona pregunta respon que si, que el nombre de professors es manté.

La Sra. Soledad Ferrer vol  saber com es fa el repartiment de places NESE tipus B i si el fet
que les famílies marquin una sola opció les perjudica. També pregunta com es fa la reserva de
places tipus A en els casos en el quals encara no hi ha diagnòstic. 

La Sra. Teresa Cabanes explica que, el criteri que se segueix per aquestes places és el mateix
que  el  que  es  segueix  per  les  places  ordinàries.  Les sol·licituds s'ordenen per  puntuació,
l'única diferència es que són dues llistes diferents.

La Sra. Anna Èlia Salve pregunta si a les famílies que demanen només escola pública, se'ls
pot assignar plaça a la concertada.

La Sra. Teresa Cabanes diu que quan es tracta de plaça NESE si.
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La Sra. Raquel Jiménez vol saber com es gestionen les places de NESE tipus A en els centres
de màxima complexitat.

La Sra. Teresa Cabanes explica que no hi ha més de dues places de reserva tipus A per aula,
a més a més cal dir que depèn de la tipología i de si el centres té SIEI o no. Aquesta reserva
es fa per indicació de l'EAP. Pel que fa a la reserva quan encara no hi ha diagnòstic diu que
només es treballa amb dades conegudes.

En referència al punt 4.

El Sr. Damià Hoyos vol que consti que des de la PEPETA estan molt enfadats amb aquest
tema i consideren que no pot ser, que a meitat de juliol encara no se sàpiga com es cobriran
aquestes tardes de lleure educatiu. No pot haver tanta desorganització i improvisació.

El Sr. José Navajas comenta que és una autèntica barbaritat el que s'està el que està passant
aquest curs escolar.

En referència al punt 5

La Sra.  Anna  Èlia  Salve vols  saber  qui  organiza els  casals  d'estiu  a  les  escoles  Bressol
Municipals.

La Sra. Teresa Ciurana diu que han estat organitzats per les AFES.

La Sra. Soledad Ferrer, pegunta si a més a més de les beques pels casals d'estiu, també n'hi

presentació de les sol·licituds de beques. També vol saber a qui estan adreçats els campus
tecnològics i l'activitat de natació

La Sra. Teresa Buch i el Sr. Santi Martínez la informen de que aquestes són totes gratuïtes.
Els campus tecnològics s'han adreçat a alumnes de 3r i 4t d'ESO i s'han dirigit a centres de
màxima complexitat. Aquest curs s'està fent com a prova pilot. També expliquen que l'activitat
de piscina es dur a terme, perquè s'ha vist que hi ha molt infants que no saben nedar. Aquesta
activitat acabarà sent adreçada a tots els centres de la ciutat. Actualment el fan alumnes de
centre son hi ha el Pla Educatiu d'Entorn. Aquest curs hi ha 100 alumnes que fan aquest curs
de natació i també se'ls hi subvenciona el transport.

En referència al punt 7.

El Sr. Carles Codina vol saber si es pot fer alguna cosa per resoldre aquesta situació

El Sr. Sani Martínez diu que hem d'esperar a la resolució del tribunal.  Fins que aquest no
resolgui no es pot començar a pensar en el traspàs de la gestió. 

El Sr. Damià Hoyos, pregunta si el tribunal de contractació obliga a mantenir l'empresa actual a
prestar el servei. També vol saber si tenim constància des de l'empresa de menjadors que no
tenen  prous  monitors  per  cobrir  les  tardes  de  lleure  educatiu.  Fa  constar  que  des  de  la
PEPETA aposten per la municipalització del servei  de menjador als centres escolars de la
ciutat.
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El Sr. Santi Martínez diu que per poder donar servei s'ha d'haver guanyat i que al haver el
recurs, no es pot considerar que la nova empresa hagi guanyat aquest concurs. Pel que fa a la
manca de monitors per cobrir les tardes de lleure educatiu, la Sra. Teresa Buch informa de que
si  se'n  té  constància.  Des  del  Departament  també  se'ns  ha  demanat  a  l'ajuntament  de
Terrassa,  de  poder  col·laborar  en la  cerca  d'empreses  que  tinguin  monitors  i  que  puguin
facturar. Es necessita un número molt elevat de monitors per poder cobrir les necessitats ja
que és tott l'alumnat dels centres escolars, no només dels que es queden a menjador.

I sense altres temes a tractar, es tanca la sessió a les 19.45 h.

La Secretària que certifica

Teresa Cabanes
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