
Reunió informativa: acord proposta nou reglament de l CEM 
 
Dia: 16 de maig de 2012 
Lloc: l’Escorxador  Hora: 18 h. 
 
Únic punt ordre del dia: 

• Proposta de reglament del Consell Escolar Municipal 
 
Assistents: 
Ramona Suriol, presidenta CEM, Núria Cañís (docent), Vanessa Lozano (docent), Miriam 
Sellarés (docent),  Montserrat Cervera (docent),   Francesca  Moreno  (docent), Odina 
Santacreu (pares/mares), Martina Navarro (estudiant), Natàlia Bernabé (estudiant), Quima 
Ricart (PSC), Oriol Perelló (CUP), M. Dolors Tosas (ERC), Joaquin Barberà (PAS), Isabel 
Garcia (ICV-UiA),  
 
Excusen l’absència: 
Montse Valle  (pares/mares), José Antonio Barberà (pares/mares), Isabel Torres (pares/mares), 
Imma Santacana (pares/mares), Jordi Rodríguez (pares/mares), Carme Roca (docent),  Marta 
Masachs  (docent), Ivana Arqués (docent), Anna Gardeñas (Ustec-STEC), Anna Doblas (CIU). 
 
 
La presidenta del CEM, Ramona Suriol, dóna la benvinguda i agraeix l’assistència als  
presents. 
Inicia la sessió dient que s’ha convocat aquesta reunió per parlar del nou reglament del Consell 
Escolar que passarà pel Ple Municipal el proper mes de juny. Comenta que els canvis de 
vegades són difícils però que cal la renovació i la incorporació de representants polítics nous, 
nous alumnes, col·lectiu de pares i mares renovats i docents (inclòs els sindicats). En aquest 
sentit es recolliran les aportacions que es facin per part dels diferents sectors.  
 
Pren la paraula Josep M. Raventós, representant de CCOO i exposa que el sindicat que 
representa, va fer una proposta de reglament, incorporant punts de l’anterior CEM  i afegint 
algun altre punt que té com a referència el CEM de Vilanova. Diu que el model de reglament 
hauria de mantenir-se en l’àmbit de treball, composició i funcionament, tal i com l’anterior. Creu 
que s’ha d’afegir punts com el de seguiment dels usos fora de l’horari lectiu en els centres 
escolars. 
La representat del sector docent, Montserrat Cervera, no veu que aquest tema tan concret 
s’hagi de tractar en un Consell Escolar Municipal ja que els centres tenen autonomia per decidir 
sobre la utilització dels espais.  
Josep M. Raventós insisteix en la importància de crear debat amb una participació àmplia de 
sectors educatius i altres institucions del món de l’ensenyament. 
Martina Navarro, representant del sector d’estudiants, replica que ella ja va manifestar aquesta 
idea però com és que ara amb el representant del sindicat se li fa cas i a ella no se li va tenir en 
compte. 
Josep M. Raventós continua intervenint i detalla tot un seguit de punts que vol que s’incloguin 
en el nou redactat del CEM.  
 
En el punt n. 6, referent al funcionament del Consell, i que descriu el caràcter excepcional de 
les substitució de membres, hi ha discrepància en les opinions. 
Montserrat Cervera, opina que si algun membre no pot assistir a les reunions, no cal que es 
substitueixi, sigui del sector que sigui. 
Oriol Perelló, del sector de representació política, aprova aquesta opinió i diu que tothom és 
igual, no necessàriament s’han d’excloure els representants d’altres sectors i no la 
representació política. Si una persona fa l’esforç de ser a les reunions, la representació dels 
partits també pot fer el mateix. 
 
Després d’un seguit d’intervencions per part de diferents membres assistents, s’aprova que 
s’elimini aquest paràgraf del redactat. 



 
Josep M. Raventós demana que tots els acords constin en acta perquè tothom n’estigui 
assabentat i insisteix que la composició del CEM sigui més amplia incorporant més col·lectius: 
Escola d’Art, escola de Música, Llars d’Infants, l’Espiga... en resum, recuperar el reglament del 
2004. 
La regidora torna a insistir que al CEM no es representa cap centre en concret si no que hi ha 
representació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 
Josep M. Raventós, fa al·lusió al CEM de Vilanova on diu que en aquest consell hi han 
representats tots els centres docents i que sumen noranta persones, que tot i que és molt 
nombrós, es treballa per comissions. 
Isabel Garcia, representant de partit polític, pregunta si es pot reduir el nombre de regidors per 
afavorir, d’aquesta forma, l’ampliació de membres d’altres sectors perquè veu important que les 
reunions siguin més participatives. 
Montserrat Cervera discrepa en l’augment de persones en el CEM. Com  experiència, en les 
darreres convocatòries, només assistien un 40% de representants i creu que és poc eficaç, un 
consell amb molta gent.  
Núria Cañís, del sector docent, pregunta quin problema hi ha en ser 28 membres tal i com es 
va presentar en la darrera proposta de composició. 
Oriol Perelló afirma que es va quedar que el consell fos més ampli, representatiu i sense 
exclusions. 
Miriam Sellarés, del sector docent, pregunta perquè les llars d’infants no poden estar 
representades com a col·lectiu diferenciador. 
Natàlia Bernabé, del sector d’estudiants, també està d’acord que hi hagi força participació. 
Isabel Garcia, afegeix que cada sector és bastant diferent, és millor que hagi més 
representants.  
Josep M. Raventós diu que és habitual que cada sindicat nomena  la persona que ha de formar 
part del CEM. 
La regidora comenta que això farà que el sector docent minvarà en representació de 
professorat de Vilafranca. 
Josep M. Raventós pregunta si l’elecció de membres es farà com abans, que cada sector 
esculli, en assemblea o trobada, els seus representants i afirma que els sindicats s’han de 
constituir de manera diferent. També demana període de quatre anys en el CEM. 
Martina Navarro comenta que veu millor que la renovació de membres es faci cada dos anys 
perquè els estudiants marxen a la universitat i necessiten trobar relleu. 
 
Després de diferents intervencions, s’aprova que la renovació de membres del Consell Escolar 
es faci cada quatre anys. 
 
Josep M. Raventós i Isabel Garcia, insisteixen en no tancar portes a ningú i en permetre una 
participació àmplia per part de tots els sectors. 
 
Pep Santacana, cap de Servei d’Ensenyament, present a la reunió, tanca la sessió dient que, 
recollit tot el que s’ha dit, es faran modificacions a la proposta de reglament que s’enviarà a tots 
els que avui han estat convocats. 
 
 
 
Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 hores. 
 
 
Àngels Gómez Comino          Vist-i-plau 
Secretària del Consell Escolar Municipal                       Sra. Ramona Suriol Saumell, Presidenta. 
 
 
 


