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El document ha estat signat per :
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Sessió: Extraordinària i urgent
Lloc: videoconferència a través de la plataforma LifeSize
Sala virtual: https://call.lifesizecloud.com
Data: 22 de juliol 2020
Hora d’inici: a les 17:30 hores
Hora de Finalització: 17:50 hores
Assisteixen a la sessió:
President delegat
Sr. Manel Castaño Bachiller
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL DE TARRAGONA CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIOL DE 2020

Membres que assisteixen:
Sr. Francesc Roca Rosell
Sr. Berni Álvarez Merino
Sra. Cristina Guzmán Roset
Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa
Sra. Maria José Rivas Hernández
Sr. Joan Llatse López
Sra. Coloma Bartra Cunillera
Sra. Àngels Garola Recasens
Sra. Sandra Valls
Sra. Laia Sans
Sra. Helena Pascual Adserà
Sra. Ester Maijó Meseguer
Sr. Víctor Martín Servet
Sr. Josep Nolla Salvadó
Sra. Núria Ibern
Sra. Montserrat Rovira Figueras
Sr. Alexis Lanza Bermejo
Sra. Ana Madrid Parra
Personal tècnic municipal:
Sra. Maria Rosa Nevado
Secretària delegada:
Sra. Sandra Larriba Llauradó
Essent les 17.30 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen les persones esmentades,
sota la Presidència del Sr. Manel Castaño Bachiller, president delegat del Consell Escolar
Municipal.
Tot seguit, es procedeix d’acord amb el següent ordre del dia:
1.

Aprovació dels dies de lliure disposició, pel curs escolar 2020 – 2021.
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“D’acord amb el DOGC Núm. 8175 de data 13 de juliol de 2020, s'ha publicat l'Ordre
EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per
als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Primer, tal com consta a l’art. 3.2 on s’indica que, “tenen la consideració de dies festius els
que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els
dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local caiguin en dia no
lectiu, els centres poden afegir-los als de lliure disposició establerts dins el curs escolar
corresponent.”
Tenint en compte que una de les dues festes local, Sant Magí, cau al mes d’agost, els centres
de Tarragona hauran d’afegir un dia més de lliure disposició.
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El president delegat dóna la paraula a la Secretària Delegada que passa a exposar les propostes
presentades per les Juntes de directors i directores:

Segons, tal com indica l’art. 7.3 on es determina que, “En el marc d'aquest calendari escolar,
els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament
entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes, s'han de preveure
en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.” I estableix que
els consells escolars municipals, un cop determinats els calendaris de festivitats locals, nacionals
i estatals, han de fixar els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.
Per tot això, el nombre de dies de lliure disposició pel curs 2020-2021 seran de quatre.
A tal efecte, i amb el vistiplau de la presidència, s’ha demanat als representants de la Junta
de directors, de primària i de secundària de la pública, de la concertada la seva proposta de dies
de lliure disposició pel curs 2020-2021. Les seves propostes han estat:
JUNTES DE DIRECTORS/ES
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
CONCERTADA

PRIMER
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020

SEGONS
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020

TERCER
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021

QUART
03/05/2021
03/05/2021
30/04/2021

Per la qual cosa la proposta de dies de lliure disposició que es presenta al Plenari del CEM,
per a la seva aprovació, és:
PRIMER
SEGONS
TERCER
QUART

02/11/2020
07/12/2020
15/02/2021
30/04/2021 o 03/05/2021

Els dies 02/11/2020, 07/12/2020 i 15/02/2021, són propostes coincidents i consensuades per
totes les Juntes de Directors/es i per tant es proposa la seva aprovació al Consell Escolar
Municipal.
Pel que fa al Quart dia de lliure disposició, s’han rebut dues propostes diferents. Les Juntes
de directors/es de primària i secundària proposen el mateix dia, el 3/05/2021, i la Junta de
directors/es de la concertada proposa el dia 30/04/2021.
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Abans de sotmetre a votació, el President delegat dona la paraula als assistents per si
volen manifestar alguna qüestió al respecte.
La Sra. Àngels Garola, representant de professors/es de secundària, manifesta que com
aquest any ha tardat tant a sortir el calendari, ja es van reunir per determinar els dies que
els dies i van considerar que era millor el dia 30/04/2021 que cau en divendres, ja que la
resta de dies de lliures disposició eren en dilluns. I demana per als propers anys...
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A la vista de les propostes presentades per les Juntes de directors/es, corresponent als dies
de lliure disposició pel curs 2020-2021, es proposa que el CEM ratifiqui els dies de lliure disposició
coincidents i que passi a debat i votació les dues propostes corresponents al quart dia de lliure
disposició, amb el benentès que convindria adoptar tots els centres els mateixos dies, d’acord amb
l’assenyalat en l'Ordre EDU/56/2019, de 26 de març.”

La Sra. Maria Elisa Vedrina, representant del grup municipal PP, manifesta que el seu
grup es vol abstenir, tot i que la normativa diu que convindria que tots els centres
adoptessin els mateixos dies, tenint en compte que es tracta de dies de lliure disposició
cal deixar als centres que puguin determinar el dia que s’ajusta més al centre en funció de
com s’organitzen.
La Sra. Maria José Rivas, representant de mestres de la concertada, manifesta que ells
han acordat el 30/04/2021, pels mateixos motius que ha exposat la Sra. Àngels Garola.
La Sra. Sandra Valls, representant de les escoles d’educació especial manifesta que es
van reunir les direccions dels referits centres i, d’entre els dies que van acordar es va
aprovar el dia 3/05/2021 un cop fet la valoració prèvia i només n’hi ha un que no coincideix
en cap de les propostes presentades, el dia tot i que agafa un mateix trimestre.
El Sr. Víctor Martin, representant de les escoles públiques manifesta que el quart dia que
han proposat i acordat totes les escoles públiques és el 3/05/2021.
Tot seguit es passa a votació les dues propostes corresponents al Quart dia de lliure
disposició, quedant de la següent manera:
Dies alternatius proposats Núm.
sotmesos a votació
Vots obtinguts
30/04/2021

6

03/05/2021

7

La Sra. Maria Elisa Vedrina, representat del grup municipal PP s’absté pels motius exposats
anteriorment.
El Sr. Francesc Roca i el Sr. Berni Álvarez, representants del grup municipal PSC manifesten que
no es vol pronunciar per un o altre dia i que sigui el que determini la majoria.
La Sra. Cristina Guzman, representant del grup municipal JxT, manifesta que no es vol pronunciar
per un o altre dia i que sigui el que determini la majoria.
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En conseqüència, s’aprova establir els següents dies de lliure disposició que convindria que
adoptessin els centres educatius no universitaris del municipi de Tarragona per al curs 2020/21:
• Primer dia : 2 de novembre de 2020
• Segon dia: 7 de desembre de 2020
• Tercer dia: 15 de febrer de 2021
• Quart dia: 3 de maig de 2021
I sense cap altre assumpte a tractar, essent les 17: 50 hores del dia assenyalat, s’aixeca la sessió
per ordre de la Presidència, de la qual cosa jo, secretària delegada, en dono fe.
Vist i plau
Ramón y Cajal, 70• 43005 TARRAGONA • Tel. 977 2484 09• NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2053588 MPJCM-KRIWS-2P5NV 41EBA37034C33CF29CE5E4FED4E9A40159AC8249) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

La Sra. Núria Ibern, en representació de les llars d’infants municipals, manifesta que no els afecta
en la seva organització i per tant el que determini la majoria.

El president delegat,

La secretària delegada,
digitalment per
Maria Alexandra Signat
Maria Alexandra Larriba
Larriba Llauradó Llauradó - DNI
- DNI 39878298R 39878298R (TCAT)
Data: 2020.10.14
(TCAT)
12:49:26 +02'00'

