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Sessió: Ordinària.
Data: 20 de febrer de 2020
Lloc de celebració: Institut Municipal d’Educació de Tarragona (Sala d’actes).
Hora d’inici: 18:00 h.
Hora de Finalització: 18:45 h
ASSISTENTS:
President:
Sr. Manel Castaño i Bachiller
Membres que assisteixen:
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TARRAGONA, DE 20 DE FEBRER DE 2020

Sr. Francesc Rosa Rosell
Sr. Berni Álvarez Merino
Sr. Francisco Javier Domínguez
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sra. Laia Estrada Cañón
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa
Sra. Coloma Bartra Cunillera
Sr. Valero Camps Bigorra
Sra. Àngels Garola Recasens
Sra. Rosa Hidalgo Rodríguez
Sra. Blanca Carrión Esquerra
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Sr. Joan Llatse López
Sra. Ana Madrid Parra
Sra. Ester Maijó Meseguer
Sr. Víctor Martin Servet
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. Helena Pascual Adserà
Sra. Maria José Rivas Hernández
Sra. Neus Roig Saiz
Sra. Montserrat Rovira Figueras
Sr. Jaume Sabater
Sra. Laia Sans
Sr. Francisco Sardaña Álvarez
Sra. Sandra Valls
Secretària delegada
Sra. Sandra Larriba Llauradó
Personal tècnic municipal
Sra. Maria Rosa Nevado
Sr. Joan Martínez Manent
Sr. Franscico Gracia Sancho
Actua de secretària delegada, la Sra. Alexandra Larriba Llauradó.
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En haver-hi quòrum suficient, el President dona per vàlidament constituïda la sessió i es passen
a tractar els punts que integren l’ordre del dia.

1. Paraula de la Presidència.
El President expressa el compromís de Consistori en seguir la mateixa línia en totes les
actuacions que s’iniciïn, que tingui com a eix l’equitat, la cohesió social, els valors de justícia
social, i passa a explicar les prioritats que s’han establert:
1. Lluitar contra la segregació i per l’equitat educativa
2. Impulsar nous projectes i actuacions dins els Plans Educatius d'Entorn.
3. Treballar per disminuir l'absentisme i l'abandonament escolar.
4. Impulsar i promoure projectes i programes educatius vinculats a la nostra ciutat, cultura,
història, lleure, esports, etc. Tarragona Ciutat Educadora
5. Treballar coordinadament i en col·laboració amb el Departament d'Educació en
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A la ciutat de Tarragona, a les 18:00 hores del dia 20 de febrer de 2020, es reuneixen a la Sala
d’actes de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, els/les senyors/es relacionats/ades, per
tal de celebrar sessió ordinària del Plenari del Consell Escolar Municipal, sota la presidència del
Sr. Manel Castaño i Bachiller, assistit de la secretària delegada, Sra. Alexandra Larriba Llauradó.

programes comuns que puguem definir o que ja estiguin en marxa. (Programa Magnet,
Impuls de les STEAM, Tutoria entre iguals, Apadrinem el nostre Patrimoni, Els llocs de la
memòria, l’artista va a l'escola)
6. Teixir una xarxa de complicitats amb les entitats de la ciutat vinculades d'una manera o
altra a l'educació perquè el temps de lleure fora d 'escola, també sigui un espai educatiu
(Aliança educació 360).
7. Donar a l'educació musical un paper rellevant, amb una programació educativa
integradora, cohesionadora i equitativa, afavorint la música als barris.
8. Treballar des de la formació d'adults en una programació perquè esdevingui un centre de
segones oportunitats, facilitador de projectes personals de vida i professionals reeixits.
9. Treballar coordinadament amb els docents de les escoles per incorporar al currículum el
treball dels professionals de l'IMET de teatre, plàstica i de moviment, respiració i
aprenentatge, que ja fan.
10. Fer de l'educació en el municipi un eix estratègic de cohesió social, d'equitat i de
participació i implicació de tota la ciutadania. Tot impulsant els espais de participació
(Consells Municipals)
11. Alinear aquestes prioritats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS ).

2. Aprovació de la proposta dels membres de la Comissió Permanent.
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La Presidència informa que, a la vista de la renovació que es va fer en el seu moment de part del
Consell Escolar Municipal i donat que en data 15 de juny s’ha constituït la nova corporació
municipal, procedeix nomenar els nous membres de la Comissió Permanent. I presenta al
Consell Escolar Municipal proposta dels membres que n’han de formar part, i sotmet a
consideració del Plenari la proposta que és del següent tenor:
“El President delegat del Consell Escolar Municipal, proposa al Plenari l’adopció del següent
acord:
El Plenari del Consell Escolar Municipal, en sessió de data 14 de febrer de 2018, va acordar
convocar eleccions per a la renovació del 50% dels membres que integren el Consell Escolar
Municipal, el qual es correspon als membres elegits pels Consells de Centre.
Per decret del president delegat del Consell Escolar Municipal, de data 31 d’octubre de 2018,
es va resoldre nomenar els nous membres del Consell Escolar municipal. Aquesta renovació ha
comportat que una part important dels membres de la Comissió Permanent ja no formen part del
Consell Escolar Municipal.
El dia 15 de juny de 2019, es va constituir la nova corporació municipal i per acords del
Consell de dates 30 de setembre i 21 d’octubre de 2019, es va nomenar 8 consellers/eres com
a representants dels grups municipals de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal, amb la
representació:
Grup Municipal ERC-MES: Laura Castel Fort
Grup Municipal PSC: Francesc Roca Rosell i Berni Álvarez Merino
Grup Municipal C’S: Francisco Javier Domínguez Serrano
Grup Municipal JXT: Cristina Guzmán Roset
Grup Municipal ECP: Carla Aguilar Cunill
Grup Municipal CUP: Laia Estrada Cañón
Grup Municipal PP: María Elisa Vedrina Conesa
Així mateix per decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2019, es va delegar la
presidència del Consell al Sr. Manel Castaño Bachiller.
Per tot l’exposat, i vist els canvis de membres del Consell Escolar Municipal es considera
necessari proposar els següents membres de la Comissió Permanent
Representació
President delegat
Representant polític grup municipal ERC-MES
Representant polític grup municipal PSC
Representant polític grup municipal PSC

Membres
Sr. Manel Castaño i Bachiller
Sra. Laura Castel Fort
Sr. Francesc Roca Rosell
Sr. Berni Álvarez Merino
Sr. Francisco Javier Domínguez
Representant polític grup municipal C´S
Serrrano
Representant polític grup municipal JXT
Sra. Cristina Guzmán Roset
Representant polític grup municipal ECP
Sra. Carla Aguilar Cunill
Representant polític grup municipal CUP
Sra. Laia Estrada Cañón
Representant polític grup municipal PP
María Elisa Vedrina Conesa
Representant mestres infantil/primària- Concertada Sra. María José Rivas Hernández
Representant professorat secundària- Pública
Sra. Àngels Garola Recasens
Representant pares i mares secundaria-Concertada

Sra. Rosa Piñeiro Guibernau

Representant pares i mares infantil/primàriaPública
Representant directors- Pública
Representant titulars-directors- Concertada
Representant PAS
Representant Educació Especial

Sra. Maria Ursula López
Carricondo
Sr. Víctor Martín Servet
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. Helena Pascual Adserà
Sra. Sandra Valls
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Representant Escola Municipal de Música
Representant d'alumnat- Públic
Representant d'alumnat- Concertat
Representant Generalitat de Catalunya
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Sra. Neus Roig Saiz
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Vacant
Vacant
Sr. Valero Camps Bigorra

En conseqüència, s’acorda sotmetre a consideració del Plenari el nomenament dels
membres de la Comissió Permanent proposats.”
El President comenta que trobar, entre tots, els mecanismes més adequats per incentivar als
alumnes a participar en el Consell Escolar i cobrir aquetes vacants.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3. Proposta de línies de treball
Una de les primeres propostes de treball és dotar al Consell Escolar Municipal d’un reglament de
funcionament àgil i amb una adequada estructura pel que fa a la seva organització i procés de
participació.
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Els temes que s’han de treballar des de la Comissió Permanent han de ser actuacions que,
després d’un treball previ amb els Tècnics de l’MET, es basin en propostes realitzables, amb
pressupostos executables. Les Comissions de treball han de seguir aquesta metodologia de
treball, de manera que es puguin determinar clarament l’abast (inici i final) de les propostes a
desenvolupar.
Cal preveure les conseqüències del nou decret d’admissió d’alumnat i com pot afectar als
interessos de la Comunitat Educativa en un futur proper. Com s’ha dit, la majoria d’àmbits son
compartits i necessiten de la participació de tots els sectors afectats per arribar a mínims de
consens.
Les línies de treball d’aquest Consell aniran en consonància amb les propostes en política
educativa recomanades pel Dr. Bonal en l’estudi encarregat per aquest ajuntament sobre
l’Escolarització a Tarragona, en els àmbits següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Re-definicio de les zones escolars
Millores de detecció de l’alumnat NESE
Gestió de la matrícula viva
Transport escolar
Reforç del paper de l’OME
Política d’informació
Acompanyament a les famílies
Projectes Magnet
Escola i Territori

4. Torn obert de paraula
- La directora de l’escola Pau Delclòs pregunta si seguiran les Comissions de treball anteriors. La
Presidència respon que algunes d’elles seguiran i altres Comissions es replantejaran.
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- La representant del Grup Municipal CUP, pregunta com està el pla de xoc a nivell
d’infraestructures dels centres d’educació infantil i primària. La Presidència respon que tots
aquests temes s’han tractat a la Taula mixta, respecte la inversió realitzada a finals de l’any
passat, i que per aquest any 2020 hi ha prevists destinar 300.000 € d’inversió, i que s’ha
demanat el suport d’un arquitecte/a i un enginyer/a per fer una visita als centres i determinar
tècnicament les actuacions que s’han de fer primer i com.
Continua explicant el President els altres dos temes que preocupen als centres, conserges i
neteja. Ple que fa al primer d’ells, informa que ja s’han incorporat 5 subalterns i està previst que
s’incorporin 5 nous conserges aquest primer trimestre del 2020. I respecte la neteja, s’està ja al
final de la licitació, concretament en el tràmit de demanar la documentació a l’empresa que ha
obtingut major puntuació, i un cop presentada, si tot és correcte, es podrà adjudicar i formalitzar.
La previsió es d’un mes i mig.
La representant del Grup Municipal CUP, pregunta si es pot informar quina empresa ha quedat
primer. El President dona la paraula a la Secretària, que explica que abans de poder donar
aquesta informació revisarà que totes les actes de les meses de contractació estenguin
signades, tant aviat ho comprovi i es pugui donar la informació i li donarà trasllat per correu
electrònic.
Finalment, la representant del Grup Municipal CUP, demana que en la propera convocatòria del
CEM s’enviï abans la documentació que s’hagi de tractar.
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- La Sra. Ana Madrid, representant de mestres, comenta que cal treballar amb el mapa escolar i
la zonificació, i fer front a l’absentisme. El President respon que respecte el mapa escolar i la
zonificació, s’ha d’anar treballant amb els tècnics de l’OME i procurar que no hi hagi una sobre
oferta; i respecte l’absentisme explica que des de l’IMET s’està duent a terme un projecte a la
part alta (escola Pau Delclòs) i també està previst treballar a Ponent.
- El President exposa que cal treballar amb les escoles d’educació especial i reforçar i ajudar en
el desenvolupament dels projectes que es fan, així com donar suport també a les famílies.
- El Sr. Valero Camps, representant dels serveis territorials d’Educació, posa de manifesta que
caldrà estar al que estableixi el nou decret d’admissió.
El President exposa que l’Ajuntament anirà treballant sempre que no es comprometi l’aplicació
del nou decret d’admissió. En aquest sentit el President explica que s’ha arribat a un compromís
amb les escoles concertades de baixar la ratio a 23 i vol agrair el compromís i responsabilitat de
l’escola concertada.
- Els representats de l’escola concertada agraeix al President el reconeixement d’aquesta
autoregulació de 23 alumnes i exposa que l’escola concertada va alineada amb els principis de
cohesió i equitat, i que aquest compromís de baixar la ratio s’ha fet sense que hi hagi cap
normativa legal que l’estableixi, i s’ha posar a disposició de l’Administració amb les dificultat a
nivell de finançament que això suposarà, donat que es fa sense cap contraprestació prevista.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:45 h, de la qual cosa jo,
secretària delegada, en dono fe.
Vist i plau
El President

La secretària delegada,
Signat digitalment per Maria

Maria Alexandra
Alexandra Larriba Llauradó Larriba Llauradó - DNI DNI 39878298R (TCAT)
Data: 2020.10.14 12:48:18
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