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ACTA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ 
 
Data: 7 de maig de 2013 
Hora: 19.00h 
Assistents: 
 

1. Susana Herrada 
2. Marta Martorell 
3. Elena Degollada 
4. Tània Martínez 
5. Montse Turu 
6. Cristina Fenollar 
7. Carme Roca 
8. Sílvia Felip  
9. Montse Aragay 
10. Xabier Araujo 
11. Manel Cerdà 

 
Ordre del dia: 
 
1. Presentació de la sessió per part de la vocal d’Educació de l’EMD de Valldoreix. 

2. Presentació dels assistents. 

3. Explicació de les funcions del Consell sectorial d’Educació, a través del 

Reglament de Participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix. 

4. Elecció del representant del Consell sectorial d’Educació al Consell de la Vila. 

5. Possibles projectes a desenvolupar en el sí del Consell. 

6. Precs i preguntes. 

 
 
 

1. Presentació de la sessió per part de la vocal d’Educació de l’EMD de 

Valldoreix. 

La vocal d’Educació de l’EMD de Valldoreix, la Sra. Susana Herrada, inicia la sessió 

disculpant l’assistència per part de la direcció del Centre educatiu del Ferran i Clua, 

de la representant de l’AMPA del Ferran i Clua, la Sra. Gemma Gassó, i informa que 

arribaran amb retard el  Manel de l’Escola de Música i la Sandra arribaran una 

mica més tard. 
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2. Presentació dels membres. 

Susana Herrada; Tània membre de l’Ampa del Ferran i Clua i membre del Consell 

de la Vila; Elena Degollada mestra de l’Àgora i membre del Consell de la Vila; Sílvia 

de l’Ampa de l’Escola Bressol Municipal; Carme de l’Ampa de l’Escola Bressol; 

Montse directora de l’Escola Bressol, Xabi conseller del Consell de la Vila en 

representació de l’Ampa de l’Escola Bressol Municipal; Cristina de l’Escola Bressol 

Quitxalla (passeig del Prat); Montse Turu com a membre del Consell de la Vila. 

3. Repartiment del funcionament del Consell sectorial. Nombre de 

representants de cada sector 

Es repassa el reglament del consell sectorial que estan regulats dintre del 

Reglament de Participació de l’EMD de Valldoreix.   

La Sra. Montse Turu demana que es debati sobre quin membre del Consell actuarà 

com a Secretari d’Actes, segons el que determina el Reglament de Participació 

ciutadana de l’EMD de Valldoreix. Concretament a  l’art. 21.2 “un membre del 

Consell fix o rotatori actuarà de secretari d’actes, en les que reflectirà els acords 

....”. La Sra. Marta Martorell,  que assisteix a la reunió com a Secretària, i la Sra. 

Susana Herrada que la presideix, diuen que un membre del Consell sectorial no pot 

ser secretari ja que només pot aixecar actes un funcionari o persona en qui delegui. 

La Sra. Turu diu que si és així, ni la tècnica Sra. Marta Martorell, ni la Sra. Sussana 

Herrada ni cap dels consellers/es assistents son funcionaris, i demana un informe 

de la Secretària de la Corporació per tal que confirmi si el/la Secretari/a ha de ser 

un funcionari/a o persona en qui delegui, i si és així, que promogui una modificació 

de l’articulat esmentat del Reglament de Participació ciutadana, adaptat a la 

legalitat. 

La Sra. Turu també afirma que s’hauria d’escollir qui serà el/la moderador/a, que 

segons el reglament de funcionament es pot escollir.  

Finalment es pacta de que el/la moderador/a serà rotatori i voluntari. 

En la reunió es van presentar com a representants de l'Ampa de l'Escola Bressol la 

Sra. Sílvia Felip i la Sra Carme Roca. La Sra Herrada va manifestar que tenien que 

dir quina de les dues es mantenia al Consell sectorial com a membre de l'Ampa 

considerant l'assistència també del Xabier Araujo, que es membre de l'AMPA. Els 
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tres van manifestar que el Xabier Araujo és membre del Consell Sectorial en tant 

que Conseller de la Vila, i en conseqüència , i d'acord amb el Reglament, ho és a 

títol individual. La Sra. Herrada va inssistir que una de les dues no podia ser 

integrant del Consell i la Carme Roca es va quedar com a públic. 

En relació al règim de sessions es planteja que serà 1 sessió per trimestre i que es 

desenvoluparan el primer dimecres, a dos quarts de vuit del vespre. I la pròxima 

sessió serà el dimecres 3 de juliol de 2013.  

4. Elecció del membre representant en el Consell de la Vila 

La portaveu del Consell sectorial al Consell de la Vila serà la Sra. Tània Martínez.  

5. Precs i preguntes. 

La Sra. Montse Turu sol·licita que se li faciliti la documentació dels reglaments de 

funcionament de l’Escola de Música i del Ferran i Clua. Es sol·licita el Reglament de 

Regulador Intern (RRI) que és un document intern de funcionament i el Reglament 

de Regulador del Servei (RRS), que aquest ja és públic. També es sol·licita el 

Reglament dels Consells Escolars. 

S’explica que del Ferran i Clua el RRI i el RRS és general de la Generalitat de 

Catalunya. 

El Sr. Manel Cerdà exposa que l’Escola Municipal de Música té el seu RRI i que el 

facilitarà a la pròxima reunió del Consell Sectorial. 

La directora de la Quitxalla exposa que també tenen RRI i que tot i que és privada 

l’Escola Bressol, també el facilitarà. 

La Directora de l’Escola Bressol pública, la Sra. Montse Aragay també es va 

comprometre a dur el Reglament en el pròxim Consell. 

6. Els projectes de treball.  

La Sra. Susana Herrada explica que l’esperit del Consell sectorial és poder treballar 

i crear un projecte en relació al sector educatiu de Valldoreix.  

Exposa que voldria que conjuntament es decidissin els projectes a dur a terme i, a 

la vegada, exposa que enguany no hi ha un pressupost propi del Consell destinat a 

executar en l’òrgan. Però sí que manifesta que hi ha la voluntat de treballar 
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conjuntament i que a disposició del Consell hi ha els/les tècnics/es de l’EMD de 

Valldoreix. 

Per exemple exposa la vocal Herrada que hi hauria la possibilitat de fer un Consell 

d’Infants o un projecte semblant. 

La Sra. Sílvia Felip exposa que hi podria haver un espai de lactància, com a espai de 

trobada dels nens i les nenes, fer un projecte de xerrades i un espai de trobades 

entre mares. Fer xerrades i activitats. La vocal exposa que actualment hi ha la sala 

NEC i que es podria utilitzar, però que no es pot adaptar un espai específic. La 

proposta és que sigui una trobada un cop a la setmana.  

Important coordinar les xerrades des del Consell sectorial, amb les AMPAs i la 

FAPAC. 

La Sra. Herrada proposa que la Sra. Sílvia Felip desenvolupi una mica el projecte de 

cara al pròxim Consell. 

La Sra. Elena Degollada exposa que la Policia Municipal fa xerrades a l’Escola i no 

els hi cobren. 

Finalment, s’acorda que hi haurà temps fins el dia 10 de juny de 2013 hi ha temps 

per fer propostes de projectes per a desenvolupar en el sí del Consell sectorial. 

I no havent més temes a tractar, la sessió es va finalitzar a les 20.15h. 

 

 

 

 

Susana Herrada      Marta Martorell i Camps 

Presidenta       Secretària en funcions 


