ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
CONSE
ELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
SANT QUIRZE DEL VALL
LÈS

Núm
m.: 1/2014
Carà
àcter: ordin
nària
Data
a: 09 d’abril de 2014
Hora
ari: de 19,30 a 21,30 h
Lloc: La Patron
nal
Assiistents:
Sra. Mercè Vallè
ès i Coromiinas, Sectorr Ajuntamen
nt
Sra. Elisabeth Oliveras
O
i Jo
orba, Sectorr Ajuntamen
nt
Sr. Albert
A
Falgueras Cuatre
ecasas, Secctor Ajuntam
ment
Sra. Anna Tuá Santos,
S
secctor Ajuntam
ment
Sra. Cristina Jorrdà Sanuy, Sector dire
ectors/res ce
entres educcatius
Sr. F.
F Javier Lóp
pez Avilés, Sector directors/res ce
entres educcatius
Sr. David
D
Sánch
hez Catasúss, Sector directors/res centres edu
ucatius
Sra. Mila Torress López, Se
ector directo
ors/res centrres educatiu
us
Sr. Juli Moltó i Sierra,
S
Sector directorss/res centres
s educatiuss
Sra. Yolanda Co
orral Chérco
oles, Sector directors/rres centres educatius
Sra. Raquel Martí Sousa, sector
s
directtors/res cen
ntres educa
atius
Sr. Ramon
R
Riuss Torrella, Sector
S
directtors/res cen
ntres educatius
res
Sra. Ma Lluïsa Costa
C
Monllor, Sector professors/
p
Sra. Mercè Fontt i Mestre, Sectors
S
proffessors/res
Sr. Antonio
A
Torttosa López, Sector pro
ofessors/res
s
es
Sra. Montse Pra
ats Masolive
er, Sector professors/r
p
Sra. Rosa Ferná
ández Corté
és, Sector professors/r
p
res
Sr. Toni
T
Ferragu
ut Muixí, Se
ector professors/res
Sr. Ricard
R
Codin
nach Vanacclocha, Secctor mares i pares d’alu
umnes
Sra. Sonia Marisscal Pérez, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Salut Pasto
or Bonafontt, Sector ma
ares i pares d’alumnes
Sr. Carles
C
Pujol Torres, Se
ector mares i pares d’allumnes
Sr. Roger
R
Falgu
ueras García
a de Atocha
a, Sector alumnes
Sra. Núria Cana
als Vidal, Se
ector admin
nistració i se
erveis
Sra. Montse Occaña García
a, Sector administració i serveis
Sr. Albert
A
Adan de la Torrie
ente, Sectorr administra
ació i serveiis
Sra. Pilar Pérezz Villa. Secto
or administrració i serve
eis
Sra. Marisa Lore
ente Freixas, Sector ad
dministració
ó i serveis
Sra. Sandra Mo
odrego Díazz, Sector administració i serveis
Sr. Carles
C
Auge
e Lidon, Altres sectors
Sr. Miquel
M
Gonzzález Ibañezz, Altres sectors. Conffederació General del T
Treball
Sr. Nicolás
N
Casttellano Petidier, Sectorr Ajuntamen
nt,
Sra. Montse Pons Ollé, Sector Ajuntam
ment, actua
ant com a se
ecretària.
vidats:
Conv
Sr. Joan Salomó
ón Simó, In
nspector ce
entres educa
atius. Direcció Territoriial Ensenya
ament
usen la sev
va assistèn
ncia:
Excu
Sra. Silvia Peralta i Valdívia
a. Sector Ajjuntament
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Sr. Edelmiro
E
Ba
alboa Blanco
o, Sector Ajjuntament
Sr. Jaume Cols Petit, Secto
or Ajuntame
ent
Sra. Miriam Cassaramona Massana,
M
Sector Ajunta
ament
Sra. Marta Baldrich Caselle
es, Sector Ajuntament
A
Sra. Montse Tra
abal Piquera
as, Sector directors/res
d
s centres ed
ducatius
Sr. Ricard
R
Manrresa Corretjje, Sector directors/res
s centres ed
ducatius
Sra. Teresa Marçal Escude
ero, Sector professors//res
Sra. Sandra Cru
uz del Pozo
o. Sector pro
ofessors/res
s
Sra. Josefa Jere
ez Fernández, Sector professors/r
p
res
Sra. Marina Carrrillo Mongu
uet, Sector administrac
a
ció i serveis
Sra. Concepción
n Fernánde
ez Anguita, Sector adm
ministració i serveis
Sra. Ester Arcass Canalías, Sector marres i pares d’alumnes. (Assisteix E
Esther Guasch)
Sr. José Manue
el Parra Cam
mpos, Altress sectors. Comissions
C
obreres de Catalunya
Sr. Mateu
M
Triquell Llobet, Altres
A
sectors, Aula Universitària
Sr. Narcís
N
López Bas, Altre
es sectors. USTEC. ST
TEs
Sr, Carles
C
Casssanyes Vallè
ès, Normalittzació lingü
üística
Sra. Silvia Acaccio Montesin
nos, Sector professors//res
Sr. Manuel
M
Caceres Castañ
ño, Sector mares
m
i pares d’alumne
es
Sr. Juan José Molina
M
Martíínez, Sectorr mares i pa
ares d’alumnes
Sra. María Fern
nández Marttínez, Secto
or alumnes
Ordrre del día:
A
a
acta
anterio
or
1. Aprovació
2. Informació
I
d les prein
de
nscripcions escolars
-

Actuacions de comunicació
c
ó i informació del procés
p
de preinscrip
pció i
matricu
ulació al mu
unicipi.
Dades preinscripcció de segon
n cicle d’infa
antil, primàrria i secund
dària obligattòria.
Procéss de preinsccripció i matriculació de
e les escoles municipalls.

T
t conveni su
ubvencions AMPAS i ús socials de
els centres.
3. Tancament
4. Activitats
A
prrogramadess fins final del
d curs
P
i preg
guntes
5. Precs
envolupam
ment de la sessió:
s
Dese
Prim
mer.- Aprov
vació de l’a
acta de l’an
nterior Con
nsell Escola
ar Municipal
La Sra.
S
Mercè Vallès,
V
com
munica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reu
unió del Co
onsell,
de da
ata 27-11-13 i pregunta si hi ha allguna incidè
ència. Es dó
óna per aprrovada.
on.- Inform
mació de le
es preinscripcions escolars
Sego
-

Actuac
cions de comunicaci
c
ió i inform
mació del procés
p
de preinscrip
pció i
matriculació al municipi.
m
ma que pa
artint de l’e
experiència de l’any passat es va planific
car la
S’inform
campanya de com
municació de
d les preinscripcionss amb una certa ante
elació,
malgrat que el De
epartament d’Ensenyament va avvançar les d
dates respe
ecte a
l’any pa
assat.
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Les acccions han consistit
c
en:
Co
ol·locar una pancarta a cada centtre educatiu
u per inform
mar de les portes
p
obertes dels centres.
c
Ca
artells en elss mopis de diferents pu
unts del terrritori.
ublicació en llibret de to
ota la inform
mació dels centres:
c
jorrnades de portes
p
Pu
obertes, calen
ndari de pre
einscripcions, horaris, itinerari
i
i prrojecte educatiu,
serrveis, instal·lacions...
S’h
ha fet un vídeo
v
de to
otes les escoles i les seves dire
eccions, qu
ue en
forrmat codi QR es pot co
onsultar a to
otes les pub
blicacions.
S’h
ha enviat un
na carta a to
ots els nasc
cuts al 2011
1, amb la in
nformació de
d les
pre
einscripcion
ns.
I, setmanalm
ment, s’ha donat info
ormació als newslettters que envia
l’Ajjuntament a les famílie
es del munic
cipi.
Elss centres ed
ducatius i le
es AMPA’s han fet les jornades
j
de
e portes obe
ertes,
la informació a les famílies des de cada centrre, les visite
es i han atè
ès les
soll·licituds que els pares han deman
nat.
-

Dades preinscrip
pció i matriculació de
d segon cicle
c
d’infa
antil, primà
ària i
secund
dària obligatòria.
PREINSCRIPCION
NS CURS 14 - 15
DATA ÚLTIMA
Ú
ACTU
UALITZACIÓ: 09-04-14

Centre
e

Oferrta Zona

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è
è

6è

To
otal

P. Sala
as

25
5

35

28

24

50

49

40

49

50

50
0

51

91
39

O. Sete
embre

50
0

28

41

29

26

50

48

51

52

48
8

68

13
41

El Turo
onet

25
5

51

25

25

23

23

25

23

25

22
2

24

15
21

Lola Anglada
A
Taula
Rodon
na

50
0

40

44

50

41

50

45

43

59

32
2

50
0

64

55

51

52

52

50

70

53

50
0

75

20
00

218

193

179 192

224

208

236
6

239

202

218 18
891

Total
po
oblació

64
36
08
50

218

%

8
88,5

P. Bay
yés

50
0

39

55

50

52

59

57

47

44

36
6

35

Total

25
50

257

248

229 244

283

265

283
3

283

238

253 23
326

Total
po
oblació

79

%

6
69,6

Cen
ntre

Oferrta

1r

2n

3r

4t

IE
ES

14
44

156

1

5

4

3

35
43

Calenda
ari de pre
einscripc
ció 2014--2015
Segon cicle
c
d'ed
ducació infantil
i
i ensenya
ament ob
bligatori
T
Tasques
a realitzar
r
pe
els centres docents
Fases de la
a preinscrip
pció
Dattes
Gestió de l'oferta (rese
erva per a alumnes
a
de
el centre)
19 al 24 de feb
brer
Difusió de l'oferta
5d
de març
Presentació de sol·licituds
11 al 21 de ma
arç
La tramesa
a de sol·licittuds per Inte
ernet es pot fer fins a les 24 h. de
el dia 20 de març
Introducció
ó de sol·liccituds (perr sortir al llistat de barem 11 al 28 de ma
arç
provisional)
Llistes amb
b el barem provisional
p
1d
de d’abril
Sorteig
2d
de d’abril
Reclamacio
ons
2a
al 4 d’abril
Resolució reclamacion
ns (últim dia
a per introducció i mod
dificació 7 d
d’abril
de sol·licitu
uds)
Llistes am
mb el ba
arem defin
nitiu un cop
c
resolte
es les 10 d’abril
reclamacio
ons
Dia per revisar
r
resserva de places
p
a l'aplicació (prèvia 10 i 11 d’abril
autorització
ó de la insp
pecció)
Publicar offerta definitiva
Publicació de les lliste
es d'admeso
os

6d
de maig
15 de maig

Període de
e matriculacció (infantil, primària i 1r d’ESO)
10 al 13 de jun
ny
Període de
e matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t 23 al 27 de jun
ny
d’ESO)
Confirmació interna de
e continuïta
at dels alum
mnes propis
Aba
ans del 27 de juny o el
e 4
de juliol per l’E
ESO
Confirmació de matrícula a l’ap
plicació info
ormàtica (in
nfantil i 25 al 27 de jun
ny
primària)
Ajustament matricula prevista a ESO
E
30 de juny al 4 juliol
Període de
e matrícula extraordinà
ària d’ESO pels pende
ents de 8 a
al 12 de sete
embre
exàmens de
d setembre
e
Confirmació de matríccula definitivva de l’ESO
O
15 al 26 de se
etembre

El director de
E
d l’Escola Taula Rod
dona sol·licitta que de cara
c
a curso
os vinents s’eviti
s
l coincidència d’esco
la
oles en elss dies de Portes
P
Obe
ertes. Tamb
bé comenta
a que
s
s’estan
verrificant els certificats d’empadro
onament pe
er sospitess de frau en
e el
m
moment
de les preinsccripcions.
C
Comenta
ta
ambé que le
es famílis a les que se
e’ls han adjjudicat els p
pisos del COMU
C
n tenen do
no
ocumentació per obtenir els puntts de zona. S’aclareix que això depen
d
d
dels
criteriss del Departtament.
F
Finalment
c
comenta
que existeixxen errors en
e l’aplicacció informàttica que pe
ermet
c
cercar
l’esccola que corrrespon seg
gons el dom
micili familiarr.
S
S’nformar
q per partt de l’ajunta
que
ament s’està
à prenent no
ota dels errrors detecta
ats.

4

-

Procés
s de preins
scripció i matriculació
m
ó de les esc
coles municipals.
L’Esco
ola Bressoll Municipall, El Patufe
et
La jornada de Porrtes Obertess serà el dia
a 12 d’abril
El perío
ode de preinscripció tin
ndrà lloc de
el 5 al 16 de
e maig,
El 27 de maig es
e farà pú
ública la llista baremada amb les puntua
acions
atorgad
des.
El 28 de juny es re
ealitzarà el sorteig al ve
estíbul de l''escola a les 10h del matí.
m
Els die
es 28, 29 i 30 les famílies que es
stiguin en desacord
d
a
amb la punttuació
atorgad
da podrà fer les seves al·legacions (consulteu horaris).
El dia 3 de juny ess farà públicca la resolució de les re
eclamacion
ns.
Finalme
ent, el dia 5 de juny es publica
arà la llista d’ admeso
os i s'inicia
arà el
procés de matriculació entre el 9 i 13 de juny.
pal de Form
mació d’Ad
dults, L’Oliv
vera
El Centre Municip
einscripcion
ns seran dell 2 al 13 de juny
Les pre
La matriculació de
e l’3 al 15 de
e setembre
ola Municip
pal de Músiica, Can Ba
arra
L’Esco
Preinsccripció: del 22
2 al 30 d’a
abril de 2014
Llistat provisional
p
d’alumnes admesos
a
5 de maig de
e 2014
Període
e de reclam
macions finss l’12 de ma
aig de 2014
4
Resolucions de less reclamaciions el 17 de
d maig de 2014
2
Publica
acions llistatt definitiu d’’alumnes ad
dmesos el 19
1 de maig de 2014
Matricu
ulació: del 20
2 al 31 de maig
m
de 2014

Terrcer.- Tancament con
nveni subve
encions AM
MPAS i ús socials dels centres.
Al Consell
C
Esccolar Municiipal del julio
ol de 2013, es va agafa
ar el compro
omís regula
ar l’ús
soccials de les AMPA’s de
els centres educatius,
e
mitjançant
m
c
conveni.
Al setembre
s
ess va comen
nçar a fer un
na proposta
a de conven
ni a les AMPA’s, a l’oc
ctubre
es va comenta
ar a la reun
nió de les direccions
d
de
d les escoles i també
é s’ha traslla
adat i
ormat a totss grups mun
nicipals de l’Ajuntamen
nt.
info
La proposta co
onsisteix en
n tres trets fonamentals
f
s en:
Ten
nir al començament de
e cada curss la program
mació de le
es activitatss que organ
nitzen
les AMPA’s en
n les escole
es.
Que
e les acctivitats co
ompleixin les norma
atives indicades pe
el Departa
ament
d’E
Ensenyamen
nt i altres aspecte le
egals, així com que comparteixin els projectes
edu
ucatius delss centres.
I qu
ue comptin des de la seva planifficació amb
b el suport econòmic de l’Ajuntam
ment.
L’aportació per aquest exxercici serà de 16.000,0
00 euros
La seva aprovació serà al mes de maig i entrarà
à en vigor pel
p curs 201
14-2015.
S’a
acorda enviar el conve
eni a tots els membrres del CEM
M, amb la correcció de la
clàu
usula 10ª amb l’expresssió “finalitzzació”.
5

Quart.- Activitats progra
amades fin
ns final del curs
Info
ormacions:
San
nt Jordi a le
es escoles.-- Participara
an tots els alumnes
a
de Sant Quirzze de P-4, P-5
P 1r
i 2n
n. El dia 23 assistiran a una obra de teatre a l’escenari exterior
e
de la Masia de
e Can
Feliu, organitzada en 2 pa
assis, i conttractada a través
t
de Rialles.
La trobada de la comunitat educativa
a tindrà lloc
c el dia 24 a la Patrona
al, a les 17,,30 h.
Es convida a la representació delss centres, Ampas
A
i pe
ersonal tècn
nic, personal no
doccent i reprresentació política de
e l’ajuntam
ment. En el
e mateix a
acte es farà el
reconeixement del professsorat que es jubila aquest
a
curss. Es propo
osa al Cons
sell la
sign
natura del document que
q
expresssa aquest reconeixem
ment que ess lliurarà a cada
pro
ofessional. (veure Anne
ex 2)
La Fira d’Entittats tindrà lloc el cap de setmana
a del 26 i 27
2 d’abril. P
Participaran
n molt
activament less AMPAs organitzant
o
una gimcana per als infants i offerint actua
acions
emmarcades en
e el dia de
e la dansa.
Pro
ojecte d’emp
prenedoria. Aquest pro
ojecte pilot, impulsat per Diputació
ó i les regid
dories
d’E
Educació i Promoció
P
Ecconòmica, es du a terrme a l’Esccola Taula R
Rodona i en
ntra a
la seva
s
darre
era fase. Le
es tres coo
operatives, un cop co
onstituïdes,, s’han insttrit al
registre de cooperatives de l’OAC, han rebut sessions
s
d’u
un coach, h
han deman
nat un
miccrocrèdit a Caixa
C
Bancc i han pressentat els se
eus projecte
es a la regiidora d’Educació
en un acte que va tenir lloc el 31 de
e març al celler
c
de Ca
an Barra on
n van conèix
xer el
Cen
ntre de Dessenvolupam
ment Econòm
mic. També
é han efectu
uat una enttrevista per ràdio
San
nt Quirze, una enquessta de màrq
queting i es
stan en proccés de fabrricació dels seus
pro
oductes que
e posaran a la venda al Mercat de Sant Quirze
Q
del d
dia 31 de maig.
Prè
èviament forrmalitzaran la petició de
d l’ocupació
ó de via pública.
Els noms de les tres coo
operatives son:
s
“Xupi-x
xulis”, “Tot--tap” i “Mini-Taula”. Un
n cop
fina
alitzat tot el procés cad
dacooperatiiva presenta
arà una liqu
uidació delss seus comptes i
reto
ornarà el crè
èdit.
Call fer un reco
oneixementt a l’esforç i dedicació dels tres mestres
m
enccarregats de
e tirar
end
davant amb
b el projecte
e.
Eurronet 50/50 S’explica aquest projjecte impuls
sat per Edu
ucació i la re
egidoria de Medi
Am
mbient que té com a ob
bjectiu consscienciar a l’alumnat
l
so
obre l’estalvvi energètic
c amb
mesures peda
agògiques que
q
es treb
ballen a cad
da una de les escoless participants. Al
fina
al de l’exerccici es farà la compara
ativa dels co
onsums en llum, aigua
a i gas, i l’im
mport
esta
alviat reverrtirà en un 50%
5
a l’esccola. Aques
st projecte es formalitzza a través
s d’un
con
nveni amb els
e centres.
Es dóna opció
ó a que si alguna
a
escola o AMPA
A vol inform
mar de algu
una activita
at que
con
nsideri que ha de conèixer el Conssell ho faci en aquest espai.
e
Less representa
ants de less AMPAs in
nformen que
e hi ha 32 infants insccrits al Cas
sal de
Prim
mavera a l’E
Escola Onzze de Setem
mbre.
Aqu
uest equipa
ament no farà casal el mes de julio
ol per permetre la nete
eja anual i el
e farà
a l’agost-setem
mbre, havent-se de prreveure una
a nova nete
eja final aba
ans de l’inici del
currs.
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El director de
e l’Escola Taula Rod
dona maniifesta la seva recançça respectte de
l’org
ganització de
d Casal durant el me
es d’agost, tant pel que fa a l’utilització de l’espai
de l’escola durrant les vaccances, com
m pel fet de que s’ha de
d vetllar pe
erquè es do
oni als
infa
ants l’opció de descanssar de les activitats
a
lligades a l’esccola.
En el debat so
orgit es com
menta per part
p
del sec
ctor de pare
es que el C
Casal d’Ago
ost es
planteja com a suport perr les famílie
es que ho necessiten i que es fa ccada any se
egons
la demanda
d
e
existent.
S’a
acorda fer-lo un any a cada esccola, de forma rotativa, tot
garrantint que a l’inici de curs
c
totes le
es escoles estiguin
e
en les
l condicio
ons òptimes
s.
El conveni anteriormentt exposat permetrà regular elss usos i e
els espais dels
equ
uipaments i actuar d’accord amb els principis educatius
e
d
dels
centress.
nforma que cal inclourre a la profe
essora Esth
her Centelle
es entre el professora
at que
S’in
es jubila
j
aquesst curs a l’In
nstitut Sant Quirze.
La Sra. Salut Pastor info
orma de la Mostra de Cant Impro
ovisat (Glossa clàssica) que
tind
drà lloc el 17
7 de maig a les 18,30 h i a la que hi participa
aran alumne
es de l’Instittut.
La directora de
d l’Escola Bressol El Patufet infforma que, atenent la
a demanda,, s’ha
obe
ert un nou grup
g
de B-0.

Cin
nquè.- Prec
cs i preguntes
El director
d
de l’Escola
l
Pila
arin Bayés vol donar suport
s
a la petició
p
de l’A
AMPA sol·licitant
a l’a
ajuntamentt que es vettlli pel dese
envolupame
ent de les obres
o
del pa
ati previstes
s, per
tal que
q no ento
orpeixi les activitats
a
de
el Casal.
Info
ormen els directors
d
dels centres que
q tenen moltes
m
incidències a nivell informà
àtic ja
que
e cada cop tenen més elements i menys recu
ursos per a desenvolup
par-los.
A nivell
n
de 6è estan enge
egant nous projectes però
p
tenen dificultats
d
tè
ècniques qu
ue no
pod
den resoldre
e.
Es consulta si
s s’està po
osant la fibrra òptica a totes les escoles i ss’aclareix que el
Dep
partament ho està fen
nt però que
e falta el desplegame
d
ent per tot el poble ja
a que
enccara no s’ha
an passat els cables.
A la
a pregunta de si s’ha previst ato
orgar ajuts per l’Escola Bressol i per l’Esco
ola de
Música pel curs vinent es comenta que es com
mençarà el curs amb la publicac
ció de
les bases ja ap
provada i que les sol·liicituds es re
ecolliran en
n dos termin
nis, al setem
mbre i
al fe
ebrer.

No havent-hi més
m temes per tractar es
e dóna per finalitzada
a la sessió a les 20,45 h.

La secretària
s

Vist-i-plau

Monttse Pons Ollé

allès i Corom
minas
Mercè Va
Acta ap
provada el dia 30-6-14
3
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Annexos
s:
1.- Proposta
P
de Conveni en
ntre l’Ajunta
ament i les AMPAs
A

veni entre l’Ajuntame
ent de Sant Quirze del
d Vallès i les AMPA
As dels centres
Conv
de segon
s
cicle
e d’infantil i de primà
ària per a l’ús social de les instal·lacions dels
centtres educattius

Lloc i data: ..............................

Reun
nits:
D’una part, la Sra. M. Mo
ontserrat Mundi i Mas, Alcaldessa del Exlm. Ajuntame
ent de
Santt Quirze de
el Vallès, actuant en
n nom i re
epresentació
ó d’aquest,, assistit per
p la
Secrretaria muniicipal, Sra. Helena
H
Muñ
ñoz Amorós
s, qui dona fe de l’acte
e.
D’altra part, els presidentts i preside
entes de les
s associacions de ma
ares i pares
s dels
alum
mnes dels centres
c
edu
ucatius d’ed
ducació infa
antil i primària: escola
a Lola Ang
glada,
esco
ola Onze de
e Setembre, escola Pila
arín Bayés, escola Purrificació Salas, escola Taula
T
Rodo
ona, escola
a El Turon
net. Caldria
a identificar les perso
ones físiqu
ues que co
om a
repre
esentants de les AMPA
As signen el
e present conveni
c
(nom
m i cognom
ms, DNI, dom
micili,
en viirtut de quin
n acord esta
an facultade
es per la rep
presentació
ó)
Ambdues parts es reconeiixen mútuament la cap
pacitat nece
essària perr a la signa
atura i
eficà
àcia del pressent Conveni i conjunta
ament,
Expo
osen:
II.- El Decre
et 102/2010
0, de 3 d’ag
gost, d’auto
onomia delss centres e
educatius prreveu
q
que
el De
epartament d’Ensenya
ament, els ajuntaments i els centres pú
úblics
l’ús social dels edificis i instal·la
p
promouen
acions dels centres ed
ducatius pú
úblics,
f
fora
de l’ho
orari escolar, per part de
d persone
es físiques o jurídiquess sense àniim de
l
lucre,
per a la realitzacció d’activita
ats educativ
ves, cultura
als, artístiqu
ues, esportiv
ves o
a
altres
de caràcter soccial i que no
n suposen l’establime
ent d’obliga
acions jurídiques
c
contractuals
s o de qualssevol altra mena.
m
III.- L’Ajunta
ament té la
a potestat de regularr l’ús socia
als dels ce
entres educ
catius
d
d’ensenyam
ment de se
egon cicle d’infantil i de primà
ària i que disposa de
e les
i
instal·lacion
ns susceptib
bles de ser utilitzades:
-

Esspais exterio
ors i pistes esportives.
e
Gim
mnàs
Me
enjador
Au
ules Classe
Esspais de reu
unió
Alttres
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IIII.- Les AM
MPAs són entitat
e
sense
e ànim de lucre, que té com a fin
nalitat col·la
aborar
e les activitats educcatives per a la progrramació d'a
en
activitats co
omplementà
àries,
e
extraescola
ars o de se
erveis, així com promoure activittats de form
mació de pares.
p

Disposa l’a
D
article 26.2
2 de la Lleii 12/2009, de 10 de juliol,
j
d’edu
ucació que
e “les
a
associacio
ons de ma
ares i parres d'alum
mnes tenen per fina
alitat esse
encial
f
facilitar
la participaci
p
ió de les mares
m
i els pares en les
l activita
ats del centtre, a
m
més
de le
es establertes per la
a normativ
va vigent i les que determinin
n els
e
estatuts
de
e les dites associacio
ons”.
IIV.- Que donada
d
la valorada aportació
a
de les AMP
PAs a l’acttivitat educ
cativa,
l
l’Ajuntamen
nt ha consid
derat pertin
nent que pu
uguin fer úss fora de l’h
horari escolar de
l
les
escoless i centres educatius pel desen
nvolupamen
nt de les seves activitats
p
programade
es.
Per tot
t això, am
mbdues parrts, amb l’ob
bjectiu princ
cipal de donar recolza
ament i fom
mentar
tant les activitatts dutes a te
erme per le
es AMPAs, com l’ús so
ocial fora de
e l’horari es
scolar
entres educatius púb
blics, consid
deren adie
ent la
dels edificis i instal·lacions dels ce
forma
alització d’a
aquest convveni mitjanççant l’adopc
ció de les se
egüents

Clàu
usules

mera: Objec
cte
Prim
L’objjecte d’aque
est conveni és regularr el procediment per sol·licitar
s
au
utorització per
p la
utilitzzació, per part
p
de less AMPAs, de
d determin
nats espaiss de les instal·lacions
s dels
centrres educatiu
us de sego
on cicle d’inffantil i de primària
p
ubiccats en el M
Municipi de Sant
Quirzze del Vallè
ès, així com
m de les con
ndicions d’ús dels espa
ais. Així matteix, es regula la
col·la
aboració pe
er part de l’A
Ajuntament a través de
e finançame
ent mitjança
ant subvenc
ció de
les activitats
a
pro
ogramades per les AMPAs.
Aque
estes activitats es desscriuran en
n la memòria que pre
esentaran les AMPAs
s i no
interfferiran, impediran o difficultaran les activitats ordinàries del
d centre.

ona: Finançament per part de l’A
Ajuntamen
nt
Sego
untament co
ontribuirà du
urant la vig
gència del present
p
con
nveni al fina
ançament de
d les
L’aju
activvitats i proje
ectes autorritzats. L’im
mport concre
et a abona
ar s’establirrà anualment en
funciió, entre alttres factors,, de les disp
ponibilitats pressuposttàries. Aque
est import queda
q
fixat en la quanttia de 16.00
00 € per l’an
ny 2014 i es
s distribuïda
a en un 45%
% per nomb
bre de
centrre educatiu i un 55% per nombre d’alumnes i activitat.

Terc
cera. Justifiicació i pag
gament.
L’apo
ortació com
mpromesa anualment
a
per part de l’Ajuntam
ment s’efecttuarà en un sol
paga
ament, tenin
nt en comp
pte la dispo
onibilitat de
e la Tresorreria municiipal. Prèvia
ament
l’AMP
PA presenttarà les facttures que acreditin la realització
r
d la despe
de
esa feta, dattades
l’anyy de vigència del convveni, acomp
panyades d’un certifica
at emès pe
er el Tresorrer de
l’AMP
PA amb ell vistiplau del
d Preside
ent de l’AM
MPA, on co
onsti que l’import ha estat
9

destiinat a l’activvitat progra
ama d’educcació conveniada com obligació re
econeguda en el
decu
urs de l’exerrcici econòm
mic.

m d’utilitzac
ció
Quarrta.- Règim
L’auttorització pe
er l’ús sociials dels ce
entres educ
catius estarà condicion
nada a la prèvia
p
sol·licitud mitjan
nçant l’imprè
ès que facilitarà l’Ajunttament.
Els sol·licitants
s
presentaran el formula
ari a l’Oficin
na d’atenció
ó ciutadana
a, fent cons
star la
inform
mació que segueix:
s
d organitzaadors i respo
onsables de l’activitat.
a) Identificació dels
b) Tipus d’activitaats:
horaris
b) Prrogramació/h
Per a l’organització de less activitats s’haurà
s
de respectar en
e tot mom
ment el cale
endari
esco
olar que pub
blica el Departament d’Ensenyam
d
ment el Projjecte Educa
atiu i les no
ormes
d’org
ganització i funcioname
ent del centtre.
ursos del cen
ntre a utilitzaar:
c) Esspais, equipaaments i recu
d) Neeteja:
La mateixa
m
anirà
à a càrrec de
d l’Ajuntam
ment de San
nt Quirze de
el Vallès
e) Acccessos i vigilància:
Anirà
à a càrrec de
d l’AMPA

Cinq
quena: Com
mpromisos
s de la pers
sona física//jurídica
ersona físicca/jurídica es
e comprom
met a fer les actuacionss següents:
La pe
es instal·laciions i els eq
quipaments
s en el mate
eix estat de
e funcionam
ment i
a) Conservar le
orrdre i neteja
a en què ess varen lliurrar.
b) No utilitzar els
e espais i els equipaments amb
b una finalita
at distinta d
de la que va
v ser
au
utoritzada, ni
n fer servir espais i eq
quipaments diferents de
els autoritza
ats.
c) Fe
er-se càrrecc de la vigillància que asseguri l’o
obertura i ell tancament de l’activittat, la
no
ormalitat de
e l’ús i, si esscau, la corrrecta utilitza
ació dels esspais cedibles.
d) Te
enir contracctada una assegurança
a
a que cobre
eixi la seva
a responsab
bilitat civil i la del
pe
ersonal al seu
s servei, derivada
d
de
e l’ús i de l’a
activitat i pe
els danys i p
perjudicis que es
pu
uguin ocasiionar duran
nt la seva re
ealització per
p unes sumes asseg
gurades mín
nimes
de
e 150.000.-- € per vícttima individual i d’1.20
00.000.- € per
p sinistre (imports que
q
el
Govern pot actualitzar
a
p
periòdicame
ent).
e) Ab
bonar l’impo
ort dels dan
nys ocasion
nats per l’ús
s.
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f) Ve
etllar perquè l’accés a les instal·lacions
s es limiti a les pe
ersones que es
co
orresponen amb l’activvitat autoritzzada.
g) No cedir a tercers per ca
ap concepte
e l’espai d’ú
ús autoritzat.
h) Comunicar immediatam
ment a l’Aju
untament i la direcció
ó del centrre de qualsevol
incidència de
erivada de l’’ús de les in
nstal·lacions
s.
i) Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas
c que hag
gin estat lliu
urades pel centre
c
ed
ducatiu, una
a vegada ha
agi finalitzat la vigència
a del conve
eni.

Sisena: Obligacions de l’Ajuntamen
nt
L’Aju
untament farà el seguim
ment de l’ap
plicació d’aq
quest conve
eni i s’obliga
a a:
a) Garantir que
e els espaiss que són objecte
o
d’aq
quest conve
eni es trobiin en condiicions
pe
er desenvollupar les acctivitats prevvistes.
b) Avvisar l’entita
at, amb un mes
m d’anticcipació, en cas
c que el centre
c
organ
nitzi una ac
ctivitat
qu
ue requereixxi la utilització de l’esp
pai cedit, din
ns l’horari assignat en e
el conveni.
c) Prroporcionarr els instrum
ments necessaris per a l’obertura i el tancam
ment dels espais
e
a utilitzar per l’entitat, al
a representtant designat per aque
esta, que serà responsable
da
avant el cen
ntre de gara
antir-ne el bon
b funciona
ament.

ena: Docum
mentació a presentar
Sete
L’imp
près de sol·licitud a d’a
adjuntar la documentac
d
ció i conting
guts següen
nts:
a) Prresentar un
n projecte-m
memòria de les activitatts:
-

Durada en
e el temps,, incloent un
na planificació detallad
da.
Definició dels espaiss a emprar, i usos dels mateixos.
Responsa
ables de les activitats,, indicant manera
m
de contacte
c
iq
qui es farà carrer
c
de les en
ntrades i sorrtides de less activitats.

b) Còpia de les assegurances que cobreixi la sev
va responsabilitat civil i la del perrsonal
al seu serveii, derivada de l'ús i de
e l'activitat i pels danyss i perjudicis que es puguin
occasionar du
urant la se
eva realització, per un
nes sumes assegurad
des mínime
es de
15
50.000 euro
os per víctim
ma individual i d'1.200
0.000 euros per sinistre
e, quantitats
s que
el Govern po
ot actualitzar periòdicam
ment.
c) Esscrit conforme la direccció de l’esccola té cone
eixement de
e la realitzacció de l’activitat i
ess dona per assabentat
a
d) Declaració re
esponsable
e per part de
d l’AMPA que es farrà càrrec d
de la segurretat i
co
ontrol de l’activitat i nottificació de les persone
es responsa
ables.
e) Certificats d’e
estar al corrent de les obligacions
s tributàries i de la Seguretat Socia
al.
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f) Aq
quelles actiivitats que es
e realitzin amb empre
eses externes s’ha de presentar de
d les
m
mateixes
elss seus cerrtificats con
nforme es troben al corrent
c
de las obliga
acions
triibutàries i de
d la Segure
etat Social.
g) Esscrit signat, eximint a l’Ajunta
ament i la direcció del centre
e, de qualsevol
re
esponsabilitat derivada de la pròpiia activitat.
h) Esscrit del ressponsable de
d l’activitatt o de l’agent organitza
ador, conforrme els esp
pais a
em
mprar en l’a
activitat es reben en perfecte
p
esttat d’ús i co
onservació, i comprom
mís de
re
etornar-los en
e les mate
eixes condicions un cop
c
finalitza
a l’activitat prevista. Aq
quest
esscrit contind
drà un anne
ex amb les condicions
c
en
e que es rebre
r
els esspais a utilitz
zar.

Vuite
ena: Comis
ssió de seg
guiment
Als efectes
e
d’asssolir els ob
bjectius pre
evistos en el
e conveni, es
e constituiirà una com
missió
de seguiment
s
f
formada
pe
er representants de ca
adascuna de
d les partss que signen el
convveni.
Corre
espon a aquesta comissió el seguiment de les
l actuacio
ons derivad
des de l’exe
ecució
del contingut
c
de
el conveni. La comisssió es reun
nirà, com a mínim, un
n cop a l’an
ny, al
lliura
ament de la memòria anual i semp
pre que una
a de les partts ho sol·liciti.

Nove
ena: Vigència
Aque
est conveni tindrà vigèn
ncia per al curs
c
escola
ar 2014-15.
Es podrà prorro
ogar de man
nera expresssa per un curs escolar més sem
mpre que hi hagi
la va
aloració positiva de la comissió
c
de seguimentt i previ acord d’aquestta..

ena: Cause
es d’extinció i resoluc
ció
Dese
El co
onveni s’exttingeix per la finalització del seu te
ermini.
Així mateix,
m
el conveni
c
es podrà
p
resold
dre per qua
alsevol de le
es causes ssegüents:
a) Pe
er mutu aco
ord de les parts,
p
manife
estat de ma
anera expre
essa.
b) Pe
er revocació
ó de l’autorrització de l’ús social d’’acord amb la normativva vigent.
c) Pe
er l’incomplliment de qu
ualsevol de
e les parts d’alguna de les clàusule
es del conveni.
d) Pe
er qualsevo
ol altra caussa de les generals
g
es
stablertes, així
a com alttres de prev
vistes
en
n la legislacció vigent.

ena: Natura
alesa i juris
sdicció
Onze
Aque
est conveni té naturale
esa adminisstrativa i es formalitza a l’empara dels articles
s 53 i
54 de
el Decret 10
02/2010, de
e 3 d’agost, d’autonomia dels centtres educatius.
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Les qüestions
q
litigioses sorrgides sobrre la interpre
etació, la modificació,
m
la resolució
ó i els
efecttes d’aquesst conveni seran
s
resolttes per muttu acord en
n la comisssió de seguiment
estab
blerta en la clàusula sisena.
En cas
c
que no
o s’arribi a cap acord,, les qüestions litigiosses que pu
ugin sorgir en la
interp
pretació i el compliment d’aquest conveni se
eran resolte
es per l’Ajun
ntament, i contra
c
la se
eva resolucció es pot presentar
p
re
ecurs davant del mate
eix, la reso
olució dels quals
posa
a fi a la via administrativ
a
va.
Pel que
q respectta a l’aporta
ació econòm
mica de l’Aju
untament i en
e virtut de la naturales
sa de
l’ajutt, li serà d’a
aplicació la Llei 38/200
03, de 17 de
e novembre
e, general d
de subvencions i
el Re
eglament qu
ue la desen
nvolupa.
onsti i en prova
p
de co
onformitat, les parts signen
s
aque
est conveni, per
I perrquè així co
dupliicat exemplar, i a un so
ol efecte, en
n el lloc i la
a data indica
ats a l’encapçalament.

La alcaldessa

El secre
etaria,

Sra. M. Montserrrat Mundi i Mas

Sra. Helena Muñozz Amorós

Els presidents
i presidentes de les AMPA’s
p
A
de
els centres
s educatius
s.
Esco
ola Lola Ang
glada

Escola Onze
O
de Se
etembre

Esco
ola Pilarín Bayés
B

Escola Purificació
P
S
Salas

Esco
ola Taula Ro
odona

E Turonet
Escola El
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2.- Reconeixem
R
ment al profe
essorat que es jubila:
Esther Centelless, Montse Camps,
C
Núrria Casas i José
J
Manue
el Gonzálezz

En re
econeixem
ment a la tra
ajectòria re
ealitzada p
per

ES
STHER CENTE
ELLES I GASSO
O
amb mo
otiu d’acollirr-se a la jub
bilació anticiipada de la seva tasca
a docent.

La comunitat
c
e
educativa
d Sant Qu
de
uirze del Vallès,
V
reprresentada e
en el CONS
SELL
ESC
COLAR MU
UNICIPAL, us manife
esta el seu
u agraïment pels an
nys dedica
ats a
l’edu
ucació dels
s infants del
d municip
pi i us desiitja molta sort
s
en la n
nova etapa
a que
iniciieu.

Santt Quirze dell Vallès, abrril de 2014

La Pres
sidenta de
el Consell Escolar
E
Mu
unicipal,

Mercè Va
allès i Corominas
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