
Acta/resum de la sessió plenària del 
Consell Escolar Municipal del dia 20 de maig de 2009. 
 
 
Presideix la sessió Ramona Suriol Saumell, regidora d’Educació. 
 
Hi assisteixen, en representació dels diversos sectors de la comunitat educativa: 
 
Dolors Villaró, Lourdes Sánchez, Oriol Perelló, Maria José Lou, Isabel Garcia, Josep Enric 
Cantón, Isabel Torres, Montse Valle, Pere Toledano, Pere Martí, Montserrat Cervera, 
Ramon Zaballa, Antoni Resta, Àngels Guardiet, Francesca Moreno, Ivana Arquès, Imma 
Beser, Fina Ribas, Teresa Vallès, Abel Yuste, Montserrat Puig, Joaquim Barberà, Àngels 
Mestres, Anna Gardeñas i Josep Maria Raventós. 
 
Fa de secretari Josep Santacana Bové, amb el suport de Mònica Serrano Ripollés. 
  
Excusen l’absència: 
 
Verònica Gómez, Natàlia Cabré, Pere Martí i Roderic Villalba. 
 
S’incorpora, com a representant del grup municipal socialista, Lourdes Sánchez López, 
que havia estat presidenta del CEM fins fa unes setmanes. 
 
1 – Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Com que no hi ha hagut comentaris o 
propostes d’esmena, s’aprova. 
 
2 – Canvis en la presidència i canvis puntuals en la composició del CEM. 
 
El cap del Servei d’Educació i secretari del CEM inicia la sessió comentant els canvis que 
hi ha hagut en el govern municipal els últims mesos i que han portat a que la nova 
presidenta del Consell Escolar Municipal sigui ara la Ramona Suriol Saumell. 
 
3 – Repàs als mecanismes de constitució, representativitat i funcions del CEM. S’explica 
superficialment el funcionament del CEM, comentant alguns articles de la corresponent 
llei. 
Expressats alguns dubtes pel que fa a la proporcionalitat en la presència de directors de 
centres públics i privats, acorda repassar els membres del CEM i el sector que representa 
cadascú. 
 
4 – Comentaris a l’entorn de les informacions i les dades sobre el procés de preinscripció 
per al curs 2009-2010 a les llars d’infants, les escoles i els instituts. 
 
PRIMER CICLE D’EDUACIÓ INFANTIL 

• Després del període de preinscripció a les Llars Municipals d’Infants, es constata 
una demanda de 54 places per sobre de l’oferta. Seran doncs, famílies que es 
quedaran sense plaça a les llars. L’oferta inicial és de 356, de les quals 135 són 
confirmacions d’alumnes que ja van a la llar.  

• Es parla de donar un altre tipus d’ajudes a les famílies amb dificultats de 
conciliació horària. La regidora comenta que és una etapa no obligatòria i el cap 
de Servei i Secretari del CEM recorda que aquest és un servei que l’Ajuntament 
ofereix voluntàriament i que no es pot al�legar com a dret. En aquest mateix 
sentit, s’afirma que no es donarà cap alternativa específica a les famílies que 
s’han quedat sense plaça i que, com sempre ha fet l’Ajuntament, es prioritzarà 
l’atenció a les demandes dels/de les alumnes de la franja 2/3 anys. 

• Enric Canton, comenta que, si hi hagués altres tipus de solucions econòmiques o 
d’organització familiar, moltes mares preferirien no haver de portar els fills a les 
llars. 

• Teresa Vallès, pregunta si l’excés de preinscripcions es pot solucionar amb la resta 
d’oferta que hi ha a Vilafranca. Es respon que no. 



• El cap del servei d’Educació diu que hi ha una augment progressiu de demanda 
d’escolarització de P1 i nadons. 

• L’Oriol Perelló comenta que s’haurien de buscar vies alternatives a la construcció 
de llars, tenint present el cost de cada plaça. 

• Josep Maria Raventós pregunta si aquestes places seran ocupades per famílies de 
fora de Vilafranca. Se li explica que no. 

• La regidora comenta que s’haurien potenciar totes les accions encaminades a que 
les famílies es quedin amb els fills i filles a casa. És una etapa molt important per 
a les criatures i s’hauria de pensar més en les persones que no pas en el tenir. I 
perquè, a la llarga, aquests nens i nenes tenen problemes derivats de la poca 
atenció de la família. Cal incentivar mesures per potenciar la responsabilitat de les 
famílies. 

• Teresa Vallès: molts estan obligats a quedar-se a casa per falta de feina. 
• Isabel Garcia: comenta que caldria fomentar aquesta reflexió a l’hora de donar 

informació a les famílies des de l’OME. 
 
INFANTIL-PRIMÀRIA: On hi ha més problemes és a P3. Demà la comissió 
d’escolarització revisarà les xifres dels NEE, les peticions de gent de fora de Vilafranca 
i es proposarà una assignació definitiva de places. De moment, a P3 hi ha un excés 
de 20 peticions. La proposta a la comissió és d’increment de ràtio a P3. Els membres 
del CEM consideren inacceptable aquesta solució i demanen a l’Ajuntament que faci 
alguna cosa. 
• Teresa Vallès: comenta que en ocasions anteriors hi ha hagut possibilitats. El P3 

de Dolors Piera va començar provisionalment en espais del Cristòfor, per exemple. 
• Les opinions generals són de no ampliar ràtio i que es faci una escola nova. La 

possibilitat d’afegir un tercer grup en alguna escola es considera una mesura molt 
poc encertada, tan des del punt de vista pedagògic com des de l’organitzatiu. 

• Dolors Villaró explica que la nova escola està demanada de fa temps per l’anterior 
govern municipal per fer-la al Molí d’en Rovira. 

• Ramon Zaballa opina que s’hauria d’haver fet una reserva de 5 places per a NEE a 
cada grup de P3. 

• Es planteja una creació provisional d’escola a Les Cabanyes o l’inici d’un grup de 
P3 de la futura escola vilafranquina als espais del Dolors Piera. 

• La Isabel García, corrobora els arguments i suggeriments que s’han fet i afegeix 
que també cal tenir en compte els alumnes d’incorporació tardana. 

 
SECUNDÀRIA: Es podria haver perdut un grup de 1r ESO. L’inspector va defensar que 
continués. 
• Toni Resta: Els nouvinguts acabaran provocant increments de ràtio a l’ESO. 
• S’aporta una informació global sobre la saturació de les aules: 

o A INF-PRI un 53% de les aules estan per sobre de la ràtio 
o A ESO el percentatge és del 33%. 

 
5 – Proposta de dies de lliure disposició pel curs vinent als centres escolars. Els dies 
pactats són 7 de desembre, 15 de febrer i 30 d’abril. 
 
6 – Altres Temes. La regidora demana s’hi ha algú del consell escolar municipal que 
vulgui formar part de la comissió dels Horts Urbans i comenta la proposta. 
L’Enric Canton reclama que se’l convoqui a la Comissió de Medi Ambient. 
 
7 - Torn obert de paraules.  

• Antoni Resta demana recuperar les comissions de seguretat 
• Teresa Vallès: la Cantanta pels alumnes del 6è s’ha anat desvirtuant, es fa fora 

horari escolar, es donen 2 entrades per alumne... tot plegat acaba essent poc 
agradable i/o formatiu. 

• Isabel Garcia: lamenta la desaparició del batxillerat nocturn a l’institut Eugeni. 
• Enric Canton: demana que s’enviïn dades actualitzades d’escolarització pel curs 

vinent a la vegada que es fa arribar l’acta. 
 



Havent-se tractat els punts previstos a la convocatòria del plenari, iniciat a les 6 de la 
tarda l’IES Eugeni d’Ors, s’acaba la sessió a 2/4 de 8 del vespre, tal com s’havia previst a 
l’inici. 
 
 
 
 
Josep Santacana Bové     Ramona Suriol Saumell 
Secretari       Presidenta 


