
ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
 
 
Dia: 24 de setembre de 2012 
Lloc: l’Escorxador, a les 18 hores. 
 
 
Assistents: 
Ramona Suriol (presidenta),Vanessa Lozano (docent), Míriam Sellarés (docent), Joan Sonet 
(docent), Carme Roca (docent), José A. Barberà (AMPA), Martí Càlix (alumne), Martina 
Navarro (alumne), Natàlia Bernabé (alumne), Sara Pardo (alumne), Anna Gardeñas (docent-
Ustec) Anna Doblas (CIU), Quima Ricart (PSC), Oriol Perelló (CUP), M. Dolors Tosas (ERC), 
Àngels Gómez ( servei d’Ensenyament). 
 
Excusen absència: Miquel Villalba (alumne, definitiu), Marta Masachs (docent, definitiu) Layla 
Guendouz (docent), Ivana Arqués (docent) i Núria Cañís (docent) 
 
 
 
Ordre del dia: 

1. L’inici del curs escolar 
2. Costos d’activitats i serveis complementaris 

 
 
La regidora dóna la benvinguda als assistents i inicia la reunió explicant que un cop aprovat pel 
Ple Municipal del passat mes de juny, el nou reglament del Consell Escolar Municipal té unes 
funcions definides, entre elles el nombre de plenaris establerts. Es faran tres plenaris del CEM, 
un cada trimestre del calendari escolar, més un a començament de curs i un altra, a final de 
curs. En total seran cinc.  
Insisteix en la necessitat que cada sector es trobi i es triïn el nombre de representants que han 
de participar al Consell, aclarint, una vegada més que les persones escollides representen a 
cada sector i no al centre educatiu on treballen. Tanmateix recorda, que els representants dels 
sindicats han de ser mestres amb delegació sindical i han de formar part del sector docent. 
Anna Gardeñas, de l’Ustec, reivindica que la representació sindical hauria de ser diferenciada 
ja que tenen un altre sistema de funcionament i son representants en l’àmbit comarcal.  
Es produeix un seguit d’opinions: el Sr. Oriol Perelló i la Sra. Carme Roca, afirmen que també 
creuen que el representant sindical ha de ser un mestre d’algun centre públic o concertat de 
Vilafranca i exposen que els representants sindicals haurien d’ubicar-se dins el sector docent i 
no tan sols com a membres representants d’un sindicat.   
 
 

1. L’inici del curs escolar 
La regidora informa de la matriculació d’alumnes a les escoles. Es lliura un document escrit on 
es descriu el nombre de nens i nenes que s’han matriculat aquest curs als centres 
d’ensenyament  infantil, primària i secundària, als centres públics i concertats de Vilafranca. 
Enguany, pel que fa als requisits a tenir en compte en alumnes d’incorporació NEE (necessitats 
educatives especials), ha desaparegut els de categoria C. Només s’aplicaran a les categories A 
i B. 
També informa que han hagut vuitanta nou sol·licituds fora de termini; són famílies nou 
vingudes i famílies de la comarca que han fet canvi de residència. També n’hi han d’altres 
indrets de Catalunya i fins i tot, d’altres comunitats autonòmiques. 
 
La regidora exposa, que per tractar temes d’interès educatiu en el proper Consell Escolar, 
caldria que es proposessin per part dels diferents sectors, qüestions a debatre. 
Pel que fa a una nova convocatòria del CEM, s’acorda esperar a que es produeixin primer, les 
eleccions a consells escolars de centres que tindran lloc la primera setmana de desembre. 



 
2. Costos d’activitats i serveis complementaris 
La senyora  Ramona Suriol informa de la despesa que suposa a l’Ajuntament, els Ajuts a 
l’Escolaritat. El curs anterior 2011-2012, es va  fer una aportació de 150.000 €. Hi van haver 
1167 sol·licituds i d’aquestes, 951 van rebre ajuts. Enguany s’han formalitzat 1336 
sol·licituds i d’aquestes,  1098 rebran ajuts. 
L’Ajuntament, en tres anys, ha reduït en 10 milions d’euros el seu pressupost (ha passat de 
57 milons d’€, a  47 milions d’€. I per tancar el 2012 sense dèficit li manquen hores d’ara 2 
milions d’euros per arribar a aquests 47 milions d’€  prèviamentent comptabilitzats. 
Reconeix les dificultats que es troba l’administració per poder fer als pagaments però alhora 
es compromet a intentar que aquests ajuts a les famílies es puguin avançar el més aviat 
possible. 
 
Pel que fa a les activitats dins l’horari escolar, la regidora diu que cal fer-ne una revisió en 
tots els centres educatius per tal de no crear una despesa a les famílies que ho estan 
passant malament i no poden assumir els costos. 
Creu que el professorat n’ha de prendre consciència i no programar sortides ni activitats 
que  representin costos addicionals a les famílies. 
 
Oriol Perelló diu que els centres ja són responsables en aquest àmbit i ja fan molts esforços 
per reduir costos en les activitats dins l’horari escolar . No està d’acord amb el comentari de 
la regidora. 
Altres membres afegeixen comentaris defensant que ja s’estan retallant molts les despeses 
i pressupostos des centres escolars i són conscients de la situació precària en que viuen 
moltes famílies. 
 
Carme Roca pregunta sobre la partida de la reutilització de llibres. Es respon que aquesta 
partida ja s’inclou dins la globalitat dels ajuts. 
 
Joan Sonet comenta la realitat de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) la 
situació de les famílies desafavorides, econòmiques i socials... 
Creu que aquesta feina, tot i estar definida i avaluada pels equips d’assessorament 
psicopedagògics (EAP), les necessitats reals les detecta el professorat. Hi ha menys 
certificació de l’alumnat B, pràcticament només dictaminen els A. El fet que l’ajut a la sisena 
hora a l’escola concertada ja no es doni, representa una reducció important en la previsió 
de despeses.  
 
Carme Roca afegeix que en aquest sentit, existeixen diferències entre l’escola pública i la 
concertada i que hi ha famílies que no paguen la part acadèmica i en canvi, paguen les 
activitats dins l’horari escolar. 
 
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual n’estenc acta. 
 
 
 
 
 
Àngels Gómez      Sra. Ramona Suriol Saumell 
Secretària del Consell Escolar Municipal  Regidora d’Ensenyament 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès,  10  d’octubre de 2012 

 


