
ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Dia:  18 de març de 2013 
Lloc:  l’Escorxador, a les 19 h.  
 
Assistents:  Sra. Emília Torres (presidenta), Carme Mulet (PAS), Núria Peribàñez (PAS), Ada 
Bellés (PAS), Vanessa Lozano (docent), Míriam Sellarés (docent), Francesca Moreno (docent), 
Núria Cañís (docent), Joan Sonet (docent), Martina Navarro (alumna), Natàlia Bernabé 
(alumna), Martí Càlix (alumne), Conxita Busquet (Ampa), Francesc Oliva (Ampa), Malu Muñoz 
(Ampa), Jordi Rodriguez (Ampa), Rosa Menea (Ampa), Anna Mestre (Ampa), Anna Doblas 
(CIU), Montse Arroyo (PSC), Oriol Perelló (CUP), M. José Lou (PP), Dolors Tosas (ERC), 
Dolors Peñafiel i Àngels Gómez (Servei d’Ensenyament). 
Dolors Peñafiel, assisteix a aquesta reunió en qualitat de nova Cap de Servei d’Ensenyament 
però no forma part del Consell Escolar Municipal. 
 
S’excusa: Carme Roca (docent) 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Constitució del nou CEM (nou reglament, sectors representants i funcionament) 
3. Informació sobre:  

• L’escolarització actual a Vilafranca 
• L’aportació econòmica de l’Ajuntament al sistema educatiu local 
• Els ajuts a l’escolarització 

4. Torn obert de paraules 
 
 
La regidora dóna la benvinguda a totes les persones presents, agraint l’assistència i convidant 
a la participació de tots els sectors que composen el nou CEM, alhora que inicia la presentació 
dels membres que en formen part. 
 
Tot seguit, la regidora i presidenta del Consell, Emília Torres, inicia la reunió amb el primer punt 
de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
El representant de la CUP, Oriol Perelló, considera que hauria estat interessant que els 
sindicats –que van ser molt actius en el procés d’elaboració del nou reglament del CEM- 
formessin part del mateix, ja que segons tenia entès, aquest membres no havien rebut 
informació sobre el procés de renovació. 
 
Des d’Ensenyament es respon que en el nou reglament del CEM, aprovat pel Ple Municipal, 
s’especifica molt clarament que els representants sindicals poden formar part del Consell com a 
integrants del sector docent i que la informació donada al llarg d’aquests mesos als diferents 
sectors per tal que es decidís qui en formaria part ha estat adreçada a totes les persones dels 
sectors interessats i a tots els assistents a la darrera reunió del CEM on es van aprovar les 
bases. És en aquest sentit que hauria d’haver estat el propi sector docent qui els incorporés. 
 
Un cop fet aclariment, s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
La regidora diu que vol iniciar una etapa on es treballi de manera constructiva, intentant confluir 
en els temes que es debatin per mirar d’arribar a consensos. 
 
2. Constitució del nou CEM (nou reglament, sectors representants i funcionament) 
 
La regidora informa de la nova composició del CEM i dels sectors que representen aquest 
òrgan de participació i de debat, com també de la voluntat de seguir en la mateixa línia d’espai 
de consulta, reflexió i informació de la comunitat educativa, complint en tot moment el 



reglament establert, amb una periodicitat de convocatòria trimestral i la possibilitat de fer 
convocatòries extraordinàries en cas d’urgència.  
 
Es deixa constància que el Servei d’Ensenyament està obert a qualsevol demanda i/o sol·licitud 
d’informació. 
 
Es recorda que els representants del CEM ho són del seu sector i no del centre educatiu d’on 
provenen i que els temes s’haurien d’abordar des d’una perspectiva global i d’interès col·lectiu. 
 
3. Informació sobre: 

• L’escolarització actual a Vilafranca 
 

La regidora informa de les dades d’escolarització del curs 2012-2013.  També comenta que tot i 
que no ha finalitzat el període de preinscripció per al proper curs escolar, es preveu l’augment 
dels grups de P3: es passaria dels 17 grups actuals a 19 grups. Baltà Elias i Pau Boada, són 
les escoles que tenen capacitat per recuperar les 2 línies que ja havien tingut.   A diferència de 
la tendència general a nivell de Catalunya on disminueix el nombre d’alumnes susceptibles de 
ser escolaritzats a P3, a Vilafranca les dades del padró mostren un repunt de creixement 
d’infants nascuts l’any 2010.  A nivell d’ESO es preveu que els instituts públics mantinguin els 
12 grups actuals que es distribuiran de forma equitativa entre els tres centres (quatre grups 
cadascun). 
 
En la propera Taula Mixta de Planificació (Generalitat/Ajuntament), es tractaran els punts 
relatius a la preinscripció,  les possibles intervencions de millora en espais escolars, noves 
construccions...etc.  De les xifres que es deriven del padró es preveu que d’aquí a quatre anys 
faran falta més places per donar cabuda els alumnes de secundària.  Aquest també és un tema 
que es plantejarà en aquesta taula mixta de planificació. 
 
També s’informa que és la comissió de garanties d’admissió, presidida per l’inspector 
d’Ensenyament, el Sr. Camil Fortuny, qui té la potestat per fer les assignacions d’ofici i també 
per gestionar la matrícula viva que va apareixent al llarg del curs escolar. L’Ajuntament no té 
delegades aquestes competències, tot i que col·labora activament en els temes relacionats 
amb l’escolarització a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
Martí Càlix, representant de l’alumnat, comenta que li consta que hi ha grups d’ESO que estan 
per sobre de ratio, i fins i tot que hi ha algunes aules amb 40 alumnes.  Es respon que es 
contrastarà la informació i es retornarà per correu electrònic. 
 

• L’aportació econòmica de l’Ajuntament al sistema educatiu local 
 

La Regidora informa que l’Ajuntament aporta al sistema educatiu local un total aproximat de 
3.500.000€. 
 
La major part d’aquesta aportació es destina al sosteniment dels centres de titularitat municipal 
(4 llars municipals d’infants i l’Escola Municipal d’Art Arsenal) i a les despeses de manteniment, 
subministraments, neteja i servei de consergeria de les sis escoles públiques de Vilafranca. De 
fet, aquesta darrera és gairebé la única competència que té atribuïda l’Ajuntament en matèria 
educativa. 
 
Jordi Rodríguez, del sector mares/pares, pregunta si no es poden facilitar ajuts per a activitats 
extraescolars, organitzades per les AMPA. La regidora respon que l’Ajuntament està prioritzant 
el finançament de les activitats que es consideren bàsiques en el funcionament i la socialització 
dels centres educatius (a través del programa d’ajuts a l’escolarització).   Tot  i així, des del 
Patronat d’Esports, s’estan oferint propostes d’activitats extraescolars a diverses escoles 
adreçades a la població infantil i juvenil de Vilafranca en el marc del programa “Les Tardes...”, 
amb costos molt baixos i amb una oferta de qualitat per tal que tothom pugui accedir-hi. 
 



Conxita Busquet, del sector pares/mares pregunta perquè l’escola de música no queda 
reflectida en la valoració de costos. Es respon que aquesta escola depèn del Servei de Cultura 
i per tant, la gestió no és d’Ensenyament. 
 

• Els ajuts a la escolarització  
 

La regidora explica que des de l’Ajuntament s’aposta per continuar amb aquest programa per 
tal de facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l’accés dels seus fills a les activitats 
complementàries i a l’adquisició de llibres i material escolar, en condicions d’igualtat amb la de 
la resta d’alumnat.   
 
Enguany han estat atorgats un total de 1.127 ajuts (18% de la població en edat d’escolarització 
obligatòria).  Es lliura un document on es veu la distribució d’aquests ajuts en funció dels 
centres.  En termes generals, està rebent ajuts un 22% de l’alumnat dels centres de titularitat 
publica i un 10% dels centres privats concertats.  Tot i així, cal aclarir que hi ha centres públics 
que tenen un menor nombre d’alumnes beneficiaris d’ajuts que alguns centres concertats. 
 
Es continua treballant per cercar criteris que permetin millorar el programa i gestionar-lo amb el 
màxim d’eficiència. S’està estudiant la possibilitat de substituir el criteri de renda per càpita pel 
de renda equivalent amb l’objectiu d’equilibrar el nombre de beneficiaris i els percentatges 
d’ajut que acaben rebent. 
 
S’informa que hi ha hagut una reorganització de l’equip tècnic del servei d’Ensenyament.  Això 
ha comportat que els tècnics que actualment formen part de l’equip assumeixin la 
representativitat d’un major nombre de consells escolars de centre.     
 

4. Torn obert de paraules 
En Francesc Oliva, del sector mares/pares demana un aclariment sobre els reajustos en les 
bases de la convocatòria d’ajuts a l’escolarització i que en els nous criteris de distribució es 
continués tenint en compte les majors necessitats de les famílies més desafavorides 
econòmicament. S’aclareix que l’objectiu no és reduir els diners que s’hi destinen, sinó que 
quedin millor redistribuïts entre tots els qui tenen dret a rebre’ls en base a la situació econòmica 
de cadascú. 
 
En Francesc Oliva, pregunta sobre la problemàtica de pagaments endarrerits de beques de 
menjador. Diu que és un tema que s’està agreujant perquè no es compleixen els terminis i 
arribarà un moment en que no es podrà continuar avançant aquests diners per part de les 
AMPES. Arribats a aquest punt, moltes famílies estaran obligades a abandonar el servei de 
menjador. Caldria tractar el tema en futures reunions per buscar solucions.  
 
Conxita Busquet, agreix el fet que l’Ajuntament hagi posat un policia local a l’entrada i sortida 
de l’escola  Estalella i Graells. 
 
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual n’estenc acta. 
 
 
 
 
 
 
Àngels Gómez     Sra. Emília Torres Miralles 
Secretària Consell Escolar Municipal  Presidenta Consell Escolar Municipal 
 
 
 
 

Vilafranca del Penedès,  juny de 2013 


