ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'INCA
Número de la sessió: 17
Data: 16/12/2014
Horari: de les 20 a les 21.30 h
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DIA 18 DE
DESEMBRE DE 2013 I DE DIA 25 DE JUNY DE 2014
2. PROGRAMES I ACTIVITATS ANUALS CONVOCATS PER L’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ
ADREÇATS ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI, CURS 2014/2015
3. PROPOSTA D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I, EXCEPCIONALMENT,
MATERIAL ESCOLAR, PER AL CURS 2014/15
4. INFORMACIÓ DE LES GESTIONS REALITZADES REFERENTS A UN NOU CENTRE ESCOLAR
PÚBLIC D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A INCA
5. PRECS I PREGUNTES
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Hi assisteixen:
• Sra. Maria Payeras Crespí, vicepresidenta.
• Sra. Joana Coli Corró, tècnica de Cultura i
Educació municipal.
• Sra. Joana Planas, directora de l’EI
Toninaina.
• Sr. Jaume Payeras Feliu de Cabrera,
director de l'EMMAT.
• Sr. Antoni Capó Siquier, en representació de
la direcció del CEIP Ponent.
• Sr. Jordi Mulet Amengual, en representació
de la direcció del CEIP Llevant.
• Sra. Francisca Jofre Munar, en representació
de la direcció del Col·legi Beat Ramon Llull.
• Sr. Nadal Crespí Bestard, en representació
de la direcció del Col·legi Sant Tomàs
d'Aquino.
• Sr. Pere A. Mulet, director del CEIP Miquel
Duran i Saurina.
• Sra. Jero M. Planas, directora del Col·legi La
Salle.
• Sra. Carmen Ramiro Mor, directora del
Col·legi Pureza de María.
• Sr. Antoni Llompart Suau, en representació
de la direcció de l'IES Pau Casesnoves.
• Sra. Maria Jaume Prieto, representant del
professorat de primària (Col·legi La Salle).
• Sra.
Francesca
Caraballo
Ramis,
representant del professorat (CEIP Llevant).
• Sra. Maria Marta Llompart Villalonga,
representant del professorat d'educació
infantil (CEIP Miquel Duran i Saurina).
• Sr. Pere Quetglas Maroto, representant de
pares (IES Berenguer d'Anoia).
• Sra. Antònia Cerdà, representant de pares
(IES Pau Casesnoves).
• Sra. Maribel Fluxà, representant de pares
(Col·legi St. Tomàs d'Aquino).
• Sra. Paquita Bisellach, representant de
pares (Col·legi Pureza de María).
• Sra. M. Carmen Osés Ramos, representant
de pares (Col·legi Sant Vicenç de Paul).
• Sra. Catalina M. López López, representant
d'alumnes de secundària (Col·legi Beat
Ramon Llull).

•
•

•
•
•

Sr. Francisco Escolar Bermúdez, de l'Equip
d'Atenció Primerenca Inca.
Sr. Antoni Rodríguez Mir, regidor del grup
polític de MÉS per Inca a l’Ajuntament
d’Inca.
Sra. Rosa M. Tarragó Llobera, regidora del
grup polític del PP a l'Ajuntament d'Inca.
Sr. Virgílio Moreno Sarrió, regidor del grup
polític del PSIB-PSOE a l'Ajuntament d'Inca.
Sr. Pere Daniel Pol i Creus, STEI.

No hi assisteixen:
• Sr. Rafel Torres Gómez, president.
• Sra. Magdalena Coll, directora de l'IES
Berenguer d'Anoia.
• Sra. Catalina Prat, representant del
professorat d'educació infantil (Col·legi Sant
Tomàs d'Aquino).
• Sra. Celia Togores Codony, directora del
Col·legi Beata Francinaina Cirer.
• Sra. Francisca Frontera, directora del
Col·legi Sant Vicenç de Paül.
• Sra. Francisca Pasqual, directora del CEP
Inca.
• Sra. Alice Weber, representant de pares
(CEIP Ponent).
• Sra. Elena Ballestero, representant de pares
(CEIP Llevant).
• Sra. Gemma Hernàndez, representant de
pares (CEIP Miquel Duran).
• Sr. José Manuel Patricio, director del CEPA
Francesc de Borja Moll.
• Sr. Misael Ruiz, director de l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Inca.
• Sr/a.
Representant
de
l'Oficina
d'Escolarització d'Inca
• Sra. Clàudia Bauzà Nicolay, directora del
CEE Joan XXIII.
• Sra. M. Eugènia García, representant de les
escoles d’educació infantil privades
(Escoleta Blau Cel).
• Sra. Maria Antònia Coll Pujades,
representant d'alumnes de secundària (IES
Berenguer d'Anoia).
• Sr. Pere Garau, representant d'alumnes de
secundària (IES Berenguer d'Anoia).

Hi assisteixen en qualitat de convidats:
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•

•
•
•
•
•
•

•

Sra. Immaculada Soler, representant del
personal no docent (Col·legi Sant Tomàs
d'Aquino).
Sr./a. Representant de l'AMPA del Centre
Joan XXIII.
Sr. Fernando Martín, membre de FAPA
Mallorca.
Sra. Antonia Moyà, educadora de carrer de
l'Ajuntament d'Inca.
Sra. Elena Carlos, mediadora cultural de
l'Ajuntament d'Inca.
Sr./a. Representant de l'AMPA de Sant
Vicenç de Paül.
Sra. Francisca Barceló, regidora del grup
polític d'Independents d'Inca a l'Ajuntament
d'Inca.
Sr./a. Representant del professorat de
primària (Centre Joan XXIII).

•
•
•
•
•
•
•

Sr./a. Representant professorat de
secundària (IES Pau Casesnoves).
Sr./a. Representant professorat de
secundària (IES Berenguer d'Anoia).
Sr./a. Representant de l’alumnat de
secundària (IES Pau Casesnoves).
Sr./a. Representant de l’alumnat de
secundària de (IES Pau Casesnoves).
Sr./a. Representant d’entitats de lleure
(Amics de Sant Francesc).
Sr./a. Representant de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern balear.
Sr./a. Representant de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern balear.

Actua de secretària:
• Sra. Joana Coli Corró, tècnica de Cultura i
Educació de l’Ajuntament d’Inca.

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DIA 18 DE
DESEMBRE DE 2013 I DE DIA 25 DE JUNY DE 2014
La Sra. Coli informa que l'Acta corresponent a la sessió de dia 18 de desembre de 2013 ja va ser aprovada pel
Consell Municipal d'Educació reunit en sessió de dia 25 de juny d'enguany, i demana excuses per l'errada que
s'ha comès amb la inclusió de l'aprovació de l'esmentada acta a l'ordre del dia.
La Sra. Vicepresidenta sotmet a votació l'Acta de dia 25 de juny de 2014, que s'aprova per assentiment dels
assistents.
2. PROGRAMES I ACTIVITATS ANUALS CONVOCATS PER L’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ ADREÇATS
ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI, CURS 2014/2015
La Sra. Vicepresidenta presenta la següent informació als assistents, que recull de forma esquemàtica tant les
activitats i programes coordinades per l’Àrea de Cultura i Educació que s’adrecen específicament als centres
educatius com d’altres d'organitzats per altres àrees de l’Ajuntament de possible interès per als centres educatius:
“PROGRAMES I ACTIVITATS ANUALS ADREÇATS ALS CENTRES EDUCATIUS D’INCA, CONVOCATS
PER L’ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ 2014/15
Al llarg de tot el curs:
-AJUNTAMENT PORTES OBERTES: visites guiades a l’edifici municipal de la plaça d’Espanya, per a
alumnes de primària (cal consultar altres nivells).
-VISITES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: visites comentades a la biblioteca del Claustre de Sant Domingo
(reserva i confirmació prèvies a la biblioteca).
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-CONCERTS PEDAGÒGICS I AUDICIONS TRIMESTRALS: d’acord amb la programació de l’Escola
Municipal de Música Antoni Torrandell, cal confirmar calendari.
Temporalització per mesos:
En negreta els programes i activitats adreçats específicament als centres educatius.
El símbol * correspon a activitats municipals programades per altres àrees (Esports, Festes, Participació
ciutadana, etc.)
Setembre

Activitats i informació de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell

Octubre

Cursos de ball de bot per a infants, Certamen d’Arts Plàstiques Dijous Bo.

Novembre
Fires, Santa Maria la Major i Dijous Bo
Concurs Local de Targetes de Nadal (XLVI edició al 2014)
Lliurament dels Premis Dijous Bo
Desembre
Lliurament de premis i exposició del Concurs Local de Targetes de Nadal, Betlem
elaborat pels centres escolars a l’Ajuntament, Concert pedagògic, nadales al carrer, *Pare Noel,
cavalcada de Reis, etc.
Gener Tradicional concert de Reis, *
Sant Antoni i Sant Sebastià
Febrer

Rua, rueta, enterrament de la sardina

Març
Abril

Setmana Santa, pancaritat de Santa Magdalena
Concurs de Redacció i Glosat Premis Ciutat d’Inca, Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia,
lliurament de premis dels certàmens literaris de la Festa de Llibre (preferentment el dia de Sant Jordi,
23 d’abril)
Maig

Festival Internacional de Teresetes de Mallorca
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Inca

Juny

Escola d’Estiu Àrea de Joventut/AMPA, activitats esportives IMAF

Juliol Escola d’Estiu Àrea de Joventut/AMPA, activitats esportives IMAF, festes patronals, festival Incajazz
Agost Escola d’Estiu Àrea de Joventut/AMPA activitats esportives IMAF
*Correspon a activitats municipals programades per altres àrees o entitats locals (esports, festes, participació
ciutadana, etc.)”
3. PROPOSTA D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I, EXCEPCIONALMENT, MATERIAL
ESCOLAR, PER AL CURS 2014/15
La Sra. Vicepresidenta informa els assistents que el passat Ple de l'Ajuntament d'Inca, de data 27 de juny de
2014, aprovà la Moció del grup municipal del PSIB-PSOE sobre ajudes per a l’adquisició de llibres de text.
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Exposa que l'Ajuntament ha elaborat un document corresponent a una convocatòria pública de subvencions per a
llibres de text i material escolar substitutori dotada amb 60. 000 €, i s'ha convocat aquest Consell Municipal per,
d'entre d'altres qüestions, demanar el parer als sectors implicats.
La Sra. Coli comenta que la convocatòria no ha estat aprovada encara i que per aquest motiu no s'ha tramès als
centres educatius. Tot seguit, passa a explicar-ne el contingut. En primer lloc, indica que l'objecte de la
convocatòria és l’atorgament per part de l’Ajuntament d’Inca d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs
2014 -2015 a les famílies amb fills que cursen ensenyament obligatori: educació primària i educació secundària.
Les ajudes econòmiques tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa i estan destinades a la compra
de llibres de caràcter obligatori per l’alumne/a i, excepcionalment, material escolar.
La Sra. Coli explica també els requeriments per accedir-hi, la documentació necessària a aportar i les factures
necessàries per a la justificació. Comenta que, si bé l'encàrrec tècnic que es va rebre era prioritzar els ajuts a
les famílies amb menys recursos econòmics, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la
reutilització dels llibres de text.
El Sr. Mulet, director del CEIP Miquel Duran i Saurina, explica que és una contradicció voler ajudar les famílies
que no poden pagar els llibres de text si la forma de fer-ho implica que aquestes mateixes famílies han
d'aportar les factures originals dels llibres.
El Sr. Mulet creu que allò interessant seria aportar una quantitat a cada centre educatiu, que el mateix centre
faria arribar als alumnes amb necessitats. Esmenta també el Pla de Reutilització de Llibres de Text de la
Conselleria d'Educació, que ajuda el seu centre a reduir el cost per a les famílies. Creu que aquest pla es
podria complementar amb els ajuts de l'Ajuntament d'Inca.
El Sr. Pol, de l'STEI, dóna suport a l'opció del Sr. Mulet en el sentit que els ajuts de l'Ajuntament permetrien
ajudar a l'adquisició i la conservació dels fons de llibres de text a disposició del centre, fent-lo més operatiu.
Considera que caldria també incloure als ajuts el material escolar substitutori dels llibres de text que en alguns
casos es fa servir.
El Sr. Quetglas, representant de pares de l'IES Berenguer d'Anoia, manifesta el seu suport al que ha exposat el
Sr. Pol i explica que al seu centre també es troba en funcionament un programa de reutilització de llibres de text.
Opina que seria millor destinar els ajuts als centres per optimitzar el programa de reutilització, atès que l'adquisició
de llibres per a aquest curs ja es troba molt avançada.
El Sr. Llompart, representant de la direcció de l'IES Pau Casesnoves, considera que urgeix una iniciativa d'ajuts
per a l'adquisició de llibres de text i està d'acord amb el que han expressat els representants dels diferents centres
fins ara.
La Sra. Vicepresidenta demana si els centres educatius concertats del municipi estan disposats a participar en el
programa de reutilització de llibres del Govern de les Illes Balears.
El Sr. Pol creu que un centre educatiu concertat pot comptar amb el seu propi fons de llibres i que seria
interessant per a totes les etapes educatives fins al batxillerat. Opina que aquest fet no ha de representar una
dificultat.
La Sra. Vicepresidenta informa que demà, a la Comissió Informativa de Cultura, a la qual són representats els
diferents grups polítics municipals, s'informarà del que s'ha tractat en aquest Consell i que es debatrà.
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El Sr. Mulet, del CEIP Llevant, està d'acord amb el que ha exposat el Sr. Mulet, director del CEIP Miquel Duran i
Saurina.
La Sra. Jofre, en representació de la direcció del Col·legi Beat Ramon Llull, explica que al seu centre es recullen
llibres de text de segona mà per ajudar alumnes amb necessitats.
El Sr. Rodríguez, regidor del grup polític de MÉS per Inca a l’Ajuntament d’Inca, assenyala que el seu grup ja
inicialment va proposar donar suport als programes de reutilització de llibres. Comenta que l'objectiu d'aquest
Consell Municipal era escoltar els principals implicats: centres educatius i associacions de pares i mares. Explica
que els 60.000 € que ha habilitat l'Ajuntament d'Inca corresponen al pressupost municipal de l'any 2015, per tant
aquesta quantitat ha de cobrir els ajuts per a llibres del curs 2014/15 i també l'inici del curs 2015/16. La millor
opció, considera el Sr. Rodríguez, seria establir un sistema d'ajuts per donar suport als plans de reutilització de
llibres i material escolar dels diferents centres; així per exemple es podrien utilitzar els ajuts per costejar els
primers libres que cal adquirir per iniciar el pla de reutilització, o substituir-ne quan fos necessari.
El Sr. Rodríguez creu que una convocatòria pública de subvencions per a aquest tema no serà adient, atès que
les famílies que no puguin costejar els llibres ja no reuniran els requeriments necessaris per poder accedir a la
convocatòria (haver pagat els llibres, disposar de factura oficial, estar al corrent de pagaments tributaris, fiscals,
etc.), dubta si una convocatòria d'aquest tipus arribarà a la gent més necessitada i posa sobre la taula la proposta
que els ajuts es destinin als centres escolars, i siguin aquests els que justifiquin la despesa a l'Ajuntament.
El Sr. Moreno, regidor del grup polític del PSIB-PSOE a l'Ajuntament d'Inca, creu que a la Moció presentada pel
seu grup al Ple municipal de data 27 de juny de 2014 sobre ajudes per a l'adquisició de llibres de text quedava
clar que els ajuts anaven destinats a llibres de text i material escolar, recorda que la Comissió Informativa de
Cultura i Educació va acordar dur el tema al Consell Municipal d'Educació. Considera que ha quedat clara la
postura manifestada pels centres educatius, pel que fa a gestionar els ajuts dels del propis centres en comptes
d'adreçar-los a les famílies.
La Sra. Planas, directora del Col·legi La Salle, explica que qui suporta la despesa són els centres, comenta que
des de l'inici del curs escolar s'han donat llibres als alumnes amb necessitats i que qui ha assumit la despesa ha
estat l'escola.
La Sra. Vicepresidenta manifesta que li consta que els centres donen facilitats a les famílies per anar fent
pagaments mensuals o per trobar solucions a la qüestió, creu que és important recollir totes les aportacions per
veure les diferents realitats de tots els centres educatius.
El Sr. Nadal, representant de la direcció del Col·legi Sant Tomàs d'Aquino, agrairia que, una vegada aprovada la
convocatòria, la primera informació es faci arribar als centres educatius, ja que considera que la difusió s'hauria
de fer des dels mateixos centres.
La Sra. Vicepresidenta contesta que s'intentarà tenir present el suggeriment, tot i que la comunitat educativa
d'Inca és molt gran.
El Sr. Escobar, de l'Equip d'Atenció Primerenca d'Inca, dóna l'enhorabona per la iniciativa i opina que són els
centres educatius els qui han de gestionar els ajuts per a llibres de text i material escolar, vist que són els
mateixos centres els que porten a terme els programes de reutilització de llibres. Comenta que amb els ajuts es
podrien actualitzar els llibres obsolets dels bancs de llibres i que així el beneficiari seria tota la comunitat escolar
del centre.
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El Sr. Mulet, representant de la direcció CEIP Llevant, respon que, si aquest fos el sistema, al seu i a altres
centres educatius del municipi que no utilitzen llibres de text no els serviria.
La Sra. Coli recorda als assistents que l'esborrany de convocatòria preveu que el material escolar substitutori
també en pugui formar part, entenent per material escolar lectiu el conjunt format per tots aquells documents i
altres materials que substitueixen els llibres de text, sempre que aquest sigui el mètode que utilitza de forma
unànime el centre escolar.
El Sr. Mulet, director del CEIP Miquel Duran i Saurina, explica que els centres que no tenen Pla de Reutilització de
Llibres amb l'ajut que els arribi dins aquesta convocatòria el poden posar en funcionament. Així mateix, comenta
que el Pla ha de tenir continuïtat en el temps.
El Sr. Capó, representant de la direcció del CEIP Ponent, exposa que està d'acord amb l'opció que han manifestat
altres centres que els ajuts es gestionin des dels centres educatius. Respecte al sistema per justificar la despesa,
informa que els centres podrien justificar la despesa total de cada escola amb factures de llibres i material, pensa
que no seria operatiu haver d'aportar una factura de cada alumne/a, ja que el procés es complicaria enormement.
El Sr. Moreno creu que el missatge que els centres educatius han expressat a aquest Consell Municipal
d'Educació ha estat ben clar i comenta que al seu grup li sembla correcte que els centres educatius puguin
justificar la despesa a l'Ajuntament amb una factura única.
La Sra. Vicepresidenta demana l'opinió delsinstituts del municipi.
El Sr. Llompart, de l'IES Pau Casesnoves, explica que el seu centre està d'acord amb el plantejament que han
proposat la resta de centres educatius i comenta que, si es portàs endavant aquesta via, el seu centre podria
adquirir els llibres.
La Sra. Tarragó exposa que ella va entendre que la Moció presentada pel grup municipal del PSIB-PSOE al Ple
del passat mes de juny, sobre ajudes per a l'adquisició de llibres de text, anava adreçada a les famílies amb
necessitats econòmiques i que aquí avui s'està parlant de plans de reutilització; si bé creu que són del tot
necessaris i interessants, considera que caldria definir quina és la prioritat.
A continuació s'obre un debat si els ajuts s'han d'adreçar a les famílies amb necessitats econòmiques o bé si s'ha
de potenciar i donar suport als plans de reutilització de llibres de text i material substitutori.
La Sra. Coli demana que s'arribi a un acord sobre si és necessari que els centres educatius comptin amb un pla
de reutilització per accedir als ajuts, vist que són nombrosos els centres locals que no en tenen, i si bé
l'Ajuntament els pot encoratjar a posar-lo en funcionament, cada centre té la seva autonomia.
Després d'un debat els assistents acorden que disposar d'un pla de reutilització no serà condició per part dels
centres educatius per accedir als ajuts.
4. INFORMACIÓ DE LES GESTIONS REALITZADES REFERENTS A UN NOU CENTRE ESCOLAR PÚBLIC
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A INCA
La Sra. Vicepresidenta exposa que el grup municipal de MÉS per Inca va presentar una moció al Ple municipal
sobre la construcció d'un nou centre educatiu de primària a Inca. Informa que l'Ajuntament d'Inca disposa d'un
solar al costat de l'antiga carretera de Llubí que reuneix els aproximadament 8.000 metres quadrats que es
requereixen segons la normativa vigent per a l'edificació d'un centre escolar d'educació infantil i primària de doble
línia. Informa també que a la passada reunió de centres escolars d'Inca, convocada per la consellera d'Educació i
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Cultura al Museu del Calçat el passat 3 de desembre, la consellera va informar els assistents que en tot cas el
nou centre s'hauria d'incloure al Pla de Centres Educatius 2017/2020.
El Sr. Rodríguez divergeix del que s'ha exposat i creu que el solar per al nou centre no és només un, que podrien
ser tres solars, i considera que la comunitat educativa hi ha de dir la seva. Explica que els possibles solars serien:
el de la carretera de Llubí, un altre segons el PGOU situat a la sortida d'Inca cap a Mancor, i el tercer, que és el
que presenta menys problemes perquè ja està recepcionat, és l'ubicat a les antigues pistes del Quarter General
Luque. Explica que les dimensions d'aquest darrer solar són més que suficients i que es podria començar ja a
treballar-hi.
El Sr. Rodríguez exposa que el solar de la carretera de Llubí es troba més a prop del CEIP Llevant i que, per altra
banda, el solar del Quarter General Luque té bons accessos.
La Sra. Vicepresidenta exposa que el solar del Quarter General Luque es troba ubicat a un polígon.
El Sr. Rodríguez comenta que cal estudiar els pros i contres de cada solar perquè el proper quadrienni s'hi pugui
començar a fer feina. També exposa que el solar del CEIP Llevant es podria destinar a l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Inca, que és el centre educatiu d'Inca que comptant amb més alumnes no disposa d'edifici propi. Creu que cal
plantejar-se el futur.
La Sra. Vicepresidenta explica que a la reunió amb la consellera l'Ajuntament va sol·licitar un nou institut per a
Inca, ateses les ràtios actuals. Recorda que l'Ajuntament disposa del solar per al centre de primària, però que
Conselleria va informar que aquest es podria preveure a partir del Pla 2017/2020.
El Sr. Rodríguez mostra als assistents el plànol de la ciutat i hi situa els possibles solars.
El Sr. Mulet creu que l'Ajuntament d'Inca té competències pel que fa al nou centre des del moment en què ha de
cedir el solar. Opina que l'Ajuntament hauria de donar prioritat màxima a cercar el solar més adient i que aquest
hauria de ser per a primària i secundària, i que no cal esperar al proper quadrienni.
El Sr. Rodríguez recorda que l'únic dels tres solars en el qual ja es pot treballar és el del Quarter General Luque.
El Sr. Escobar creu que cal proposar-ne un per a secundària.
El Sr. Mulet considera que el solar per a secundària s'hauria d'ubicar a Crist Rei, perquè és on es troba una
tercera part de la població d'Inca.
La Sra. Vicepresidenta respon que pren nota del suggeriment i de les aportacions que s'han realitzat.
5. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Vicepresidenta recorda als assistents que, amb referència al tema d'escolarització que es va plantejar al
darrer Consell Municipal d'Educació, es va decidir crear una comissió per tractar el tema. Exposa també que a la
darrera reunió amb la consellera d'Educació es va sol·licitar per part de Conselleria que l'assumpte es tractàs al
Consell Municipal d'Educació.
La Sra. Vicepresidenta creu que, a la comissió per tractar el tema, hi haurien de ser representats tots els centres
educatius del municipi. Recorda que en un primer intent no va ser possible constituir-la i creu que és important
que aquesta es constitueixi i pugui treballar per arribar a un consens.
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El Sr. Quetglas, de l'APIMA de l'IES Berenguer d'Anoia, prega que s'actualitzin les dades de les APIMA perquè la
convocatòria pugui arribar amb més temps.
El Sr. Llompart, de la direcció de l'IES Pau Casesnoves, demana que es pugui donar una solució al greu
problema d'ordenació del trànsit al voltant del seu centre, reitera també la manca d'il·luminació que pateixen al
vespre els carrers propers a l'institut.
El Sr. Mulet recorda que es té pendent la senyalització del seu centre al municipi, sobretot a l'avinguda d'Alcúdia i
cap al PAC, i al centre.
La Sra. Vicepresidenta respon que té en compte els precs.
I, sense més assumptes per tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió, quan són les 21.30 h, de la qual s'estén
aquesta acta.
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