
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, 
REALITZADA EN DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
 
A Cabrils, el dia 21 de novembre de dos mil tretze, essent les disset hores i trenta minuts, sota 
la presidència de l’Il·lma. Sra. Alcaldessa, Lina Morales Serra i amb l’assistència de la 
secretària de l’Ajuntament i del Consell, Sra. Rebeca Just Cobos, es reuneixen els membres 
del Consell Escolar Municipal, que dessota es relacionen, a l’objecte de celebrar sessió 
extraordinària, prèvia convocatòria en forma per al dia d’avui. 
 
Membres assistents:   
   Avelina Morales Serra 

Oriol Gil i Tomàs 
Jordi Xaubet i Girvés 
Berta Mas Pons 
Elena Gómez Abril 
Cristina Marty 
Imma Corbella Puiggròs 
Anna Ramón 
Pilar Famades Lifante 
Lena Oliveras Calvo 
Jordi Piqueras Fluvià 
Gemma Escolà 
Raimond Bimbela Alberich 

    
Les senyores Maite Garcia i Rosó Marxuach excusen la seva absència. 
    
La  Presidenta obre la sessió i s’entra a conèixer els assumptes inclosos en  el següent  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 17 de maig de 2012  
 
2.- Estat de la tramitació per a la construcció de l’edifici de l’Institut de Cabrils 

 
3.- Estat del projecte de camins escolars 
 
4.- Desenvolupament del curs escolar 2013-2014 

 
5.- Participació dels centres educatius en activitats culturals i festives municipals 
 
6.- Torn obert de paraules 
 
 
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 17 de maig de 2012 
 
Sotmès l’esborrany de l’acta a votació, s’aprova per majoria absoluta, amb l’única abstenció de 
la Sra. Famades.  
 
2.- Estat de la tramitació per a la construcció de l’edifici de l’Institut de Cabrils 
 
Sr. Gil: en relació amb el tema darrer, l´escola municipal, a l’Institut s’ha parlat fer seguiment de 
l´edifici en construcció. L´acord govern de 2010 va caure, no tenim notícies del pressupost 
durant el transcurs. La regidoria d’ensenyament i Alcaldia fan seguiment al Departament 
d´Ensenyament de la Generalitat i Serveis Territorials. per insistir en la construcció de l´Institut. 
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La comissió de l´AMPA i professors del 10 d´octubre es va reunir amb els Serveis Teritorials 
per al projecte definitiu de l´Institut perquè fins ara no teníem cap novetat. 
 
Saber el finançament, novetat a comentar. Segons converses s´ha compromès el Departament 
a iniciar al 2014 la construcció de l´Institut. Hi ha partides extrapressupostàries on sortirà 
l´import de la construcció i el pressupost i la construcció. Fins que no hi hagi documentació no 
ho podrem confirmar. 
 
L´equip de govern farà seguiment fins mitjans de 2015. 
 
Alcaldessa: És cert. Va trucar el director dels serveis territorials per dir que el director general 
d’Ensenyament va afirmar que sí. Al pressupost no hi era, vam insistir i estan 
extrapressupostats 40 milions d’euros per als Instituts, 6 dels quals al Maresme, i el primer 
d’ells per a Cabrils, pendents de l’acord de govern i així que entri ens ho traslladaran.  Tenim 
esperances que el 20 d´abril comenci l´Institut. 
 
 
3.- Estat del projecte de camins escolars  
 
Alcaldessa: En els pressupostos participatius la proposta guanyadora va ser la dels camins 
escolars, amb un import de 50.000 €. S’ha fet un conveni perquè comencin els camins 
escolars, des de la carretera de Vilassar de Dalt fins a l’escola Olivera (primer tram).La Família 
de la casa de la cantonada agafa un tros d´avinguda, a cost zero per a l´Ajuntament. El canvi 
és amb la intenció que fossin emprenedors del municipi, obert a participar gent del municipi que 
presentin un concurs d’idees, més un jurat format per dos membres del Consell del Poble i 2 
tècnics de l’Ajuntament.  
 
Qui guanyi el concurs més el jurat abans que acabi l any el 31/12. L´any que vé negociar 
Cabrils II per  continuar la part de dalt.  
 
Sra. Oliveres: Damunt el mil.lenari? 
 
Alcaldessa: Ara de moment, en el canvi diran com és factible. L´estudi de la Diputació era 
massa car i intentem fer més coses amb menys recursos. Cabrils II fins que no arribem. 
 
 
Sra.Ramon:  Problema? 
 
 
Alcaldessa: El troç afectat s´ha de tirar enrera, a part d´això tot el camí (cotxes, veïns) s´ha de 
cedir a l´Ajuntament arreglat. Estem en aquest problema, negociarem perquè els camins 
continuïn. Carretera de Vilassar de Dalt fins a final de l´Escola Olivera. 
 
Sra. Corbella; Projecte, quan? 
 
Alcaldessa: Abans que acabi l´any començarà. 
 
Sra. Corbella: Afectarà els cotxes? 
 
Alcaldessa: Els veïns aniran per la vorera. 
 
Sra. Oliveres: En patinet? 
 
Alcaldessa: Ho tindrien que contemplar. 
 
Sra. Ramon: Qui es presenta? 
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Alcaldessa: Constructors. 
 
Sra. Ramon: Al passar, amb policies locals. 
 
Alcaldessa: Sí, estaran. 
 
Sra. Oliveres:  El constructor què farà? 
 
Alcaldessa: Eixamplar la vorera, el color...la idea és que puguin anar amb bicicleta. 
Segurament eixamplarem la vorera. 
 
. 
 
4.- Desenvolupament del curs escolar 2013-2014 
 
Sr. Gil: Canvi de data de lliure elecció 2 de maig però l´Ajuntament va decidir que el 2 fos festa 
local. Per a que tot el poble tingui festa, passar el dia al 5 de maig 
 
Sra. Corbella: Seria millor el 30 perquè és l´Escola de primavera. Fem competències bàsiques, 
amb quatre dies de festa és una mica....Fer-ho el 30 d´abril a la llar d´infants i excepcionalment 
el 23 de Juny. 
 
Sra. Serrano:  El nostre trimestre és més llarg, coincidim, però aquest curs, si pot ser, fer-ho 
d´aquesta manera. 
 
Sra. Famades: Sempre molt disciplinats. 
 
Sra. Corbella: El 5 no pot ser. 
 
Sr. Xaubet: Per la nostra banda, cap inconvenient, però no he parlat amb ningú. 
 
Sra. Famades:  Esperem que ho pregunti 
 
Alcaldessa: En principi diem que el 30 d´abril et reuneixes i tornaríem a reunir-nos per 
urgència. I el 23 de Juny per l´Escola Bressol. 
 
Sr. Gil: A nivell municipal Escola d´adults, una per jubilació, una nova a més a més nivell C de 
català i oferim curs de  preparació proves d´accès a Grup Mig en col.laboració amb la Diputació 
de Barcelona. 
De l´Escola de música, comentar que aquest any vam aprovar i adjudicar un nou concurs de 4 
anys (2 + 2) a una UTE. La gestió es manté i s´augmenta, Tenim continuïtat de les Escoles 
Bressol.. 
 
Sra. Serrano: Nous serveis a partir de gener. 
 
Sr. Gil: Matí de 9 a 12 més complements: tarda esporàdica i dos serveis més per famílies que 
no porten els nens a l´Escola Bressol per obrir-nos a fer un servei puntual de dos hores 
setmanals. 
 
Sra. Serrano: Espai nadó i espai familiar. 
 
Sr. Gil: Comentar. 
 
Sra. Corbella: Aquest curs Mas Maria celebra el 10è aniversari i consolidem i és important, 
estem molt contents. Farem petició a l´Ajuntament. 
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Sr. Gil: Activitats extraescolars, desenvolupament del curs, intentar ajudes extraescolars, oferir-
ne algunes de forma completa, podíem emplaçar-nos al proper CESC abril-maig d´activitats 
extraescolars. Posar-nos de mutu acord. 
 
Sra. Famades: Ja ha començat una: bandes musicals, estan molt engrescats i funcionen molt 
bé. 
 
Sr. Gil: Subvencions municipals 2013. Hem intentat millorar les deficiències. Aquest any ha 
anat prou bé. Al gener de 2014 aprovarem les bases i que des del març es pugui parlar. 
(aquest any hem rebut 80%) 
 
Sra. Corbella: De les extraescolars, l´únic és la precipitació. Com Escola encara no sabem res, 
hi ha hagut concurs, però ha estat molt precipitat. Hi ha un protocol i tot ha estat molt precipitat 
tan l´escola com l´AMPA. 
 
Sr. Gil: Ja li farem arribar. 
 
Sra. Oliveras: Com a cooperativa s´havia d´aprovar primer el concurs. A l´inici era tot a l´aire 
perquè no hi havia res en ferm. 
 
Sr. Xaubet: Comunicació de dos cursos engegar la diversificació curricular. A tercer i quart 
d´ESO que una part de les hores l´Institut faci pràctiques a organismes municipals, projecte 
dels Serveis Territorials. Conveni a signar per cobrir aquesta activitat legalment. Si s´ha de fer 
alguna modificació es farà. 
 
Sr. Gil: De cara a l´any que vé. 
 
Sr. Xaubet: Tenim tres alumnes i depèn de la signatura del conveni. 
 
 
 
5.- Participació dels centres educatius en activitats culturals i festives municipals 
 
 
Sr. Gil: Punt per  participar a la majoria d´actes festius i demanda de cultura de les catifes del 
Corpus, perquè de cara al juny és pugui participar, proposta que volíem traslladar  a activitats 
que s´estan fent a nivell del museu, exposicions i aprofitem el Museu Col.lecció, espai tan 
bonic. El 30 potser haurem de pensar alguna cosa a nivell d´escola. 
 
Sra. Famades: Tenint en compte requereix feina agraïm que al començament del curs se´ns 
digui en quines coses haurem de participar, i així ens organitzem. I necessitem organitzar-nos 
 
Sra. Oliveras: Es va fer lo dels gegants. Tinc una proposta i és que l´Institut podés fer una 
batucada. És una activitat que pot motivar.  
 
Sr. Xaubet: Ho proposaré al professor de música. 
 
Sra. Oliveras: No, que s´apunti qui vulgui. 
 
Sr. Xaubet: Que fem difussió ? 
 
Sr. Gil: L´AMPA com a extraescolar. 
 
Sra. Escolà: L´Institut obre dos tardes i les activitats esportives ho tenen apamat, una activitat 
que s´engresquin. Pensàvem en diables i l´Oriol ens va remetre a fer un petit tastet per 
aquestes dos activitats extraescolars. 
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Sra. Torras: Insistir al punt de l´Oriol, Museu i Catifes de flors, molt important la mostra perquè 
els nens s´apropin al museu, es fa una feina, es busca a Diputació altres exposicions i que 
siguin interessants pel poble. Les escoles són un punt important i dinamitzador. Seria 
interessant que vosaltres feu d´enllaç per activitats culturals perquè aquest any cada mes una 
exposició i la feina no ha rebut la consideració. 
Darrera de cada exposició hi ha un grup de persones. 
 
Sra. Famades: Rebem informació, les que creiem que val la pena hi anem. Ho tenim en 
compte. 
 
Sra. Ramon: Encara que no anem l´informació als pares també la donen i ens arriba als pares. 
 
 
 
6.- Torn obert de paraules 
 
Sra. Ramon:  Punts d´ordre del dia. 
 
Sra. Corbella: Neteja, sí que demanem un canvi. 
 
Sra. Famades: També ens afegim. 
 
Alcaldessa: Hi ha diferents directrius i s´ha de coordinar entre l´empresa i els mateixos 
treballadors 
 
Sra. Corbella: Reduir sis hores. 
 
Alcaldessa: Però la màquina netejava més amb menys hores. Tornem a parlar del tema. 
 
Sr. Gil: Reunió amb diferents centres més personal de l´empresa i estudiar les demandes. 
Estem a l´espera de rebre la contraoferta per millorar deficiències detectades 
 
Sra. Famades: Seria bo. A una escola hi ha molta feina a fer i té molta complexitat, més que 
les hores que es dediquin. 
 
Sra. Ramon: Policia, entrada i sortida de l´Escola. Es va demanar en un  lloc que hi ha un 
encreuament de quatre vies, i no esperem a tenir un disgust. Els nens surten. 
 
Sr. Marc (bidell): Posar alguna cosa que redueixi la velocitat. Ara passen per l´Avinguda de les 
Escoles. 
 
Alcaldessa: Parlaré amb la Policia i estudiarem què ha passat al Torrent Roig. 
 
Sr. Marc:  Tema dels gossos al davant de l´escola. 
 
Alcaldessa: Tres pipi-cans més. És un tema d´incivisme.  
 
Sra. Corbella: Vaig posar el tema dels gossos i els veïns que es queixen de la música i un 
professor va ser increpat per la música. A vegades m´he trobat per una denúncia d´una veïna. 
Que ho sàpiga com a municipi. 
 
Alcaldessa: Amb l´Olivera també ha passat. 
 
Sra. Famades:Són festes puntuals i entrades i sortides. 
 
Sra. Corbella: Jo ho dic perquè en quedi constància. 
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Sr. Víudez: (regidor d´ERC): l´any passat no s´ha convidat als pares de l´Escola Bressol i sortís 
algun pare i tenir coneixement. 
 
Sr. Gil: En aquest sentit hauríem de fer, hi ha una infrarepresentació, agafem la normativa de 
la LEC i a veure qui hem de ser. La nostra intenció és que es regularitzi la situació amb la 
normativa de la LEC més el Reglament més sistemes d´eleccions i sigui el més correcte. 
 
Escollir pares mestres i directors. 
 
Sr. Xaubet: La professora de l´Institut, Georgina Barceló, no ha pogut assistir. 
 
Sra. Mas: Convocar amb tan pocs dies,... 
 
Sr. Gil: Per normativa són dos dies, van rebre un correu el 21. Seria bo fer preconvocatòria 
perquè la convocatòria són dos dies. 
 
Sra. Famades: Encara que per normativa siguin dos dies, s´agrairia molt que s´avisés molt 
abans. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-vuit minuts, 
de la qual s’estén la present acta, que firma amb mi el Sr. President.  En dono fe:  la Secretària. 
 

 
La Presidenta       El Secretària 
 
 
 
 
Avelina Morales Serra     Rebeca Just Cobos 
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