
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNI CIPAL 
 
Dia:  9 de juny de 2014 
Lloc:  l’Escorxador, a les 19 hores 
 
Presideix la sessió Joan Manel Montfort Guasch, Regidor d’Ensenyament 
 
En representació dels diferents sectors de la comunitat educativa hi 
assisteixen: 
Carme Mulet (PAS), Núria Peribáñez (PAS), Ada Belles (PAS), Vanesa Lozano 
(docent), Míriam Sellarés (docent), Francesca Moreno (docent), Núria Cañís 
(docent), Josep M. Lluró (docent), Joan Sonet (docent), Francisco Oliva 
(AMPA), Rosa Menea (AMPA), Montse Arroyo (PSC), Oriol Perelló (CUP), 
Dolors Tosas (ERC), Dolors Peñafiel ( Cap servei d’Ensenyament) i Àngels 
Gómez (Servei d’Ensenyament). 
 
Excusa absència: Alba Canals (alumna), de nova incorporació al CEM. 
 
El regidor, Joan Manel Montfort, dona la benvinguda a tothom i inicia la sessió 
amb el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
Un cop lliurada l’acta als membres del consell escolar i sense cap esmena a 
fer, es dóna per aprovada. 
 

2. Resultat dades definitives de preinscripció curs  2014-2015 
El regidor explica àmpliament el resultat de les preisncripcions a les llars 
d’infants i centres educatius de  primària i secundària obligatòria a Vilafranca. 
Pel que fa a llars d’infants es podrà atendre al 93% de la demanda, percentatge 
idèntic al del curs passat. L’opció de poder tramitar les sol·licituds via on line ha 
facilitat que un 77% de les famílies hagin pogut preinscriure els seus fills per 
aquesta modalitat. L’oferta a les quatre llars d ‘infants és de 378 places.  
Les previsions  són satisfactòries ja que només resten en llista d’espera un total 
de 27 infants i segons l’experiència d’altres anys, és molt probable que la 
majoria d’aquests infants acabin obtenint plaça un cop finalitzat el període de 
matriculació. 
 
Vilafranca és un dels municipis de la demarcació de Barcelona  que compta 
amb una oferta de places de llars d’infants de titularitat municipal més elevada 
tal i com queda reflectit en els Cercles de Comparació de llars d’infants 
impulsats per la Diputació de Barcelona. 
El regidor continua dient que, a diferència d’altres municipis que estableixen 
quotes úniques,  l’Ajuntament de Vilafranca aplica un sistema de tarifació social 
que permet garantir l’equitat en l’accés al servei. 
Dolors Peñafiel afegeix que el fet de basar els càlculs en el sistema de renda 
equivalent és  més equilibrat i equitatiu i permet que les famílies amb majors 
necessitats econòmiques paguin quotes més reduïdes. Pel que fa als centres 
d’educació infantil, primària i secundària, la major part dels sol·licitants han 
aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien demanat. 



L’oferta a P-3 és de 483 places. Al final del procés de preinscripció s’han 
assignat 477 sol·licituds, de les quals 468 corresponen a centres de Vilafranca. 
En general, l’assignació de places ha estat satisfactòria  per als desitjos de les 
famílies, ja que un 87,6% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera 
opció. 
A primer curs de l’ESO l’oferta de places a Vilafranca és de 408 que inclouen  
13 grups en el conjunt d’instituts públic, entre ells 2 al nou institut del barri de la 
Girada. 
S’han rebut 410 sol·licituds d’aquest nivell. Un 81,2% de l’alumnat podrà anar al 
centre escollit en primera opció. Per a la resta de nivells, d’un total de 130 
sol·licituds s’han pogut atendre 52 i  78 han quedat pendents d’assignació. 
Es tracta bàsicament de sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està 
escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals ni ha 
places disponibles. La subcomissió de garanties d’admissió és l’encarregada 
de l’assignació d’aquestes places.   
 
 

3. Informació nou Institut de secundària a Vilafran ca 
El regidor informa que el proper curs escolar es posarà en marxa un nou Institut 
de Secundària situat al barri de la Girada. La previsió és que  durant el proper 
curs aquest centre aculli dues aules de primer d’ESO amb alumnes provinents 
de centres de primària tant de Vilafranca com de la comarca adscrits als 
instituts de Vilafranca. 
Recorda que l’institut se situarà en un solar cedit pel municipi i situat al costat 
mateix de l’escola Dolors Piera. De moment, les aules d’aquest nou centre se 
situaran  provisionalment en mòduls prefabricats. L’institut pot donar cabuda a 
60 alumnes de 1r d’ESO: 2 línies de 30 places que és la ràtio de la secundària 
obligatòria. Tindrà 6 professores/es, un director i un cap d’estudis inclosos. 
Cobrirà totes les especialitats que requereix aquest tipus d’estudis. De moment, 
però, hi ha matriculats 40 alumnes: 20 que han demanat en primera opció i 20 
places que han estat assignades a alumnes que no n’han obtingut en el centre 
sol·licitat en primera opció. 
Dolors Peñafiel afegeix que a la reunió informativa del nou centre hi van 
mostrar interès unes 100 famílies que van rebre les explicacions de l’equip 
directiu sobre el projecte educatiu de l’institut. 
 

4. Informació criteris d’ajuts a la escolarització curs 2014-2015 
Joan Manel Montfort explica que el programa d’ajuts a l’escolarització es va 
iniciar fa set anys amb l’objectiu de donar suport econòmic als alumnes que 
pertanyen a famílies amb pocs ingressos, perquè no quedin al marge de les 
activitats que es consideren bàsiques en el funcionament als centres educatius.  
Aquest curs 2013-2014 s’ha introduït com a nou índex de valoració econòmica 
el de la renda equivalent que té en compte l’existència d’economies d’escala i 
garanteix una distribució més justa i equilibrada dels ajuts.  El curs passat es 
van destinar un total de 126.000 € a aquest programa, una xifra que sembla 
que serà similar a la que es preveu destinar d’aquest curs escolar. 
L’Ajuntament fa una aposta per continuar afavorint aquests ajuts a la vegada 
que agraeix als centres educatius l’esforç que fan a l’assumir la feina de gestió 
administrativa que els genera aquest programa.  



Dolors Peñafiel afegeix que, de cara al curs vinent i tal i com consta en les 
bases de la convocatòria, es demanaran factures de llibres i material escolar 
per a la justificació de les despeses presentades. També comenta que es 
distribuirà un model d’eina informàtica  de càlcul per facilitat la feina als centres 
educatius.  
El regidor continua dient que és un model d’èxit que cal aprofitar i és important 
que es treballi de manera col·laborativa amb els centres. Dolors Peñafiel 
confirma que el 18,9% d’alumnes de P3 a 4t d’ESO han estat beneficiaris del 
programa d’ajuts a l’escolarització. Els alumnes que s’han matriculat en un 
centre educatiu un cop iniciat el curs escolar, també ha pogut optar als ajuts en 
una convocatòria extraordinària al mes de febrer. En cas que la sol·licitud s’hagi 
resolt favorablement, el pagament ha tingut lloc amb de caràcter retroactiu. 
 
Oriol Perelló pregunta sobre els menjadors escolars durant el període d’estiu. 
Dolors Peñafiel explica que la gestió dels menjadors escolars durant el període 
lectiu, de setembre a juny, son responsabilitat del Consell Comarcal, que  
aquest curs han pogut atendre un total de 497 alumnes, que han estat 
beneficiaris d’algun tipus de beca d’entre el 25% i el 75% del cost del servei. 
 
Joan Manel Montfort, afegeix que pel que fa al període de vacances escolars, 
ja està previst que des de l’Ajuntament, a través del Rebost Solidari i Càtering 
Social, es posi en marxa un dispositiu perquè les famílies dels infants que 
durant el curs escolars han tingut beques de menjador, puguin recórrer a 
aquests recursos durant els mesos de juliol i l’agost. 
 
Núria Cañis pregunta on cal dirigir-se en casos d’alerta que es produeixin a 
l’estiu. Es respon que cal adreçar-se a les dependències de Servei Socials. 
 

5. Dies de lliure disponibilitat curs 2014-2015 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, com cada any, estableix que 
durant el curs escolar, el professorat, disposi de diversos dies de lliure 
disponibilitat. Per aquest curs 2014-2015 en són 4. 
Àngels Gómez explica que el fet que ho hi hagi ponts i davant la perspectiva 
que la Rua de Carnaval a Vilafranca no es faci en dilluns, s’ha optat per fer la 
proposta dels dies següents: 3 de novembre de 2014, 5 de desembre de 2014, 
16 de febrer de 2015 i 4 de maig de 2015. Aquesta proposta ha estat 
consensuada prèviament pels centres educatius de primària i secundària del 
municipi. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.Torn obert de paraules 
Francesc Oliva pregunta quina diferència hi ha entre Rebost Solidari i Càtering 
Social. 
Dolors Peñafiel respon que rebost Solidari és un lloc on les famílies poden anar 
a buscar els aliments per cuinar i el Càtering Social ofereixen el dinar fet, 
elaborat pel grup d’hostaleria de la Fassina. 
Oriol Perelló pregunta si existeix algun document escrit de les conclusions de la 
comissió de zonificació que es va constituir en el marc del Consell Escolar fa 
alguns anys.   



Dolors Peñafiel respon que es va elaborar un informe on queden  reflectides les 
raons per les quals es va considerar que l’opció de la zona única era la millor.  
Oriol Perelló demana si és possible tenir aquest document. Dolors Peñafiel 
respon que no hi ha cap problema i es compromet a fer-li arribar. 
Carme Mulet diu que les famílies amb menys recursos econòmics es 
concentren en les mateixes zones i això té una incidència directa en les 
escoles. 
Núria Cañís comenta que el fet que Vilafranca sigui zona única fa que la 
distribució de l’alumnat sigui més amplia i equilibrada. 
Francesc Oliva pregunta si hi ha una excessiva concentració d’alumnat amb 
majors dificultats en determinats centres educatius. 
J. Manel Montfort explica que des de l’Ajuntament és fa el possible per 
potenciar la distribució equilibrada de l’alumnat en els diferents centres 
sostinguts amb fons públics però que en la tria de centre preval la decisió de 
les famílies per sobre d’altres criteris. Cal trobar l’equilibri perquè la majoria de 
famílies i alumnes en surtin beneficiats. 
 
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual n’estenc acta. 
 
 
 
 
Àngels Gómez Comino    Joan Manel Montfort Guasch 
Tècnica d’Ensenyament    Regidor d’Ensenyament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vilafranca del Penedès, 30 de juny de 2014 
 


