
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL - 
CONSELL EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR 
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 28 d’octubre de 2008, quan són les divuit hores i 
cinc minuts, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, prèvia convocatòria per aquest dia, es 
reuneixen els membres del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de 
Mar, a l’objecte de celebrar sessió ordinària. 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sra. Mª Carmen Aubanell i Serra, Regidora d’Educació, que presideix l’acte. 
Sra. Ana Vega Raya, com a titular del grup polític PPC. 
Sr. Valentín Rodríguez Baltasar, com a titular del grup polític PSC. 
Sra. Neus Serra Bosch, com a titular del grup polític CIU. 
Sra. Montserrat Verdura Alavedra, com a titular del grup polític ERC. 
Sra. Amparo Tudela Galbis, com a representant titular del professorat de l’IES Ramon 
Turró i Darder. 
Sra. Zoila Cárdenas López, com a representant titular del professorat del CEIP Marià 
Cubí i Soler. 
Sr. Francisco Javier Latorre, com a representant titular del professorat del CEIP Mare de 
Déu de Montserrat. 
Sra. Antonia Calle Mancera, com a representant suplent del professorat del Col·legi 
Sant Pere Chanel. 
Sra. Lluïsa Forroll García, com a representant titular del professorat de les Escoles 
Fonlladosa.   
Sra. Ana Sedas Cárdenas, com a representant titular dels pares d’alumnes de l’IES 
Ramon Turró i Darder. 
Sr. Josep Arellano Cano, com a representant titular dels pares d’alumnes del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat 
Sra. Marta Vázquez Camps, com a representant titular dels pares d’alumnes del col·legi 
Sant Pere Chanel. 
Sra. Paula Cano Barrajón, com a representant titular dels pares d’alumnes del col·legi 
Vedruna. 
Sra. Ana Moreno Luque, com a representant del personal d’administració i serveis del 
CEIP Marià Cubí i Soler. 
Sr. Josep Ragull i Bachiller, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
de les Escoles Fonlladosa. 
Sr. José Rodríguez Sotillo, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del col·legi sant Pere Chanel. 
Sr. Francesc Calvet Esteban, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del col·legi Vedruna 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
de l’IES Ramon Turró i Darder. 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant titular de directors i titulars dels centres del 
CEIP Mare de Déu de Montserrat. 
Sra. Isabel Creus Moreno, representant titular de directors i titulars dels centres del 
CEIP Marià Cubí i Soler. 



 
 
Amb l’assistència, també, de la Sra. Maria Gómez Fernández, com a representant de la 
Llar d’Infants  Municipal i de la Sra. Dolors Viñuelas, com a representant de l’Escola de 
Música Municipal. 
 
Amb l'assistència, també, de la secretària del Consell, Sra. Marta Puignou Hernández, que 
dóna fe de l’acte. 
 
La Presidenta informa que el Sr. Josep Maria Lasheras ha excusat la seva assistència a la 
sessió. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, dóna la benvinguda a tots els presents, 
procedint seguidament a la lectura de l’ordre del dia de la sessió: 
 
 ORDRE DEL DIA:  
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària del plenari celebrada el 30 
de juny de 2008. 
2n.- Informació sobre el Projecte d’Aula Oberta “La Pilona”. 
3r.- Proposta de creació Comissió de Treball “Anàlisi de l’oferta formativa a 
Malgrat de Mar”. 
4rt.-Proposta d’activitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar als centres educatius  
pel curs 2008-2009. 
5è.- Matrícula dels centres escolars de Malgrat del curs 2008-2009. 
6è.- Procediment renovació Plenari Consell Escolar Municipal. 
7è.- Precs i preguntes.  
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLENARI CELEBRADA EL 12 DE FEBRER DE 2008 
 
Havent rebut còpia de l’acta de la Sessió Ordinària del Consell Escolar Municipal- Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 30 de juny de 2008, junt amb la 
convocatòria per a la sessió del dia d’avui, s’incorpora una esmena en la pàgina 2 de la 
citada acta per la qual on diu: “...la Comissió Permanent proposava establir com a dies de 
lliure disposició per al curs 2008-2009 els següents: 4 de novembre de 2008, 23 de febrer 
de 2009 i 4 de maig de 2009” hauria de dir: “...la Comissió Permanent proposava establir 
com a dies de lliure disposició per al curs 2008-2009 els següents: 3 de novembre de 
2008, 23 de febrer de 2009 i 4 de maig de 2009” 
 
El Plenari del Consell per ASSENTIMENT dels VINT-I-UN MEMBRES 
assistents, APROVEN l’acta de la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal-
Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 30 de juny de 2008. 
 
 
 



 
2.- INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE D’AULA OBERTA “LA PILONA” 
 
La Presidenta informa que es va enviar als centres escolars còpia de la documentació  
enviada amb data 12 d’agost de 2008 als Serveis Centrals del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, per a la tramitació del conveni pel projecte d’Aula 
Oberta i que contenia el document de suport per part de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar al projecte d’Aula Oberta “La Pilona” aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat 7 
d’agost de 2008. Informa també que en aquests moments el projecte compta ja amb el 
vist i plau de l’inspector de zona que ha elaborat un informe favorable en aquest sentit,  
que la previsió d’inici del projecte “La Pilona” serà durant el segon trimestre del curs 
2008-2009 i que en aquests moments s’està a l’espera de la signatura del conveni per 
part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. PROPOSTA DE CREACIÓ COMISSIÓ DE TREBALL “ANÀLISI OFERTA 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A MALGRAT DE MAR” 
 
La Presidenta del Consell dóna la paraula al Sr. Jaume Carles, director de l’IES Ramon 
Turró i Darder. 
 
El Sr. Jaume Carles planteja que caldria incrementar l’oferta de Formació Professional a 
Malgrat de Mar per evitar que els alumnes de la nostra població hagin de marxar de 
Malgrat per estudiar.  
 
Que per augmentar l’oferta formativa a un municipi el Departament d’Educació 
sol·licita prèviament un estudi de viabilitat perquè el Departament de Planificació 
escolar faci la valoració corresponent. 
 
Manifesta, per altra banda, que en aquests moments existeix un problema d’espai en les 
instal·lacions actuals, no només per acollir nova formació, sinó que la previsió és que en 
dos anys ja no hi hagi espai suficient per a l’actual previsió de matrícules. Que caldria, o 
bé ampliar l’IES, o bé que se’n en construís un de nou. Demana que l’ampliació de 
l’IES sigui també voluntat de l’Ajuntament, ja que des de la direcció de l’IES no poden 
fer gaire pressió per sí sols a la Generalitat de Catalunya; que sol·licitar un nou cicle de 
formació professional significarà que s’haurà d’acompanyar de nous espais. 
 
Amb la intenció de justificar al Departament d’Educació la necessitat d’ampliar l’oferta 
de formació professional a Malgrat de Mar, caldrà fer èmfasi en 3 aspectes: l’interès de 
l’alumnat, les sortides professionals que el nostre entorn ofereix als estudiants amb la 
nova titulació i l’oferta formativa actual de la zona. 
 
La Presidenta proposa crear un Comissió de Treball sobre aquest tema. De forma 
voluntària, la Comissió de Treball sobre l’oferta de formació professional a Malgrat de 
Mar queda integrada pels següents membres del Consell Escolar Municipal: Sra. Carme 
Aubanell i Serra, que en serà la presidenta; Sr. Jaume Carles Frisuelos; Sra. Neus Serra i 
Bosch; Sra. Montserrat Verdura i Alavedra, Sr. Francesc Calvet i Esteban; Sr. Josep 
Ragull i Bachiller, Sra. Ana Vega i Raya i Sr. Josep Maria Lasheras i Horno, que amb 



 
anterioritat a la celebració del plenari ja havia manifestat a la Presidenta la seva voluntat 
i interès en formar-ne part. 
 
Diversos membres del Consell Escolar manifesten la necessitat que aquesta Comissió de 
Treball tingui en compte 4 aspectes fonamentals: tenir en compte les sortides 
professionals que se’n puguin derivar, obrir l’oferta formativa tenint en compte els 
interessos de les joves malgratenques, fer prèviament un buidatge de l’oferta formativa 
del les poblacions veïnes i implicar agents representatius dels diferents sectors 
empresarials de Malgrat de Mar. 
 
La Presidenta del Consell Escolar Municipal explica que serà una de les funcions 
d’aquesta Comissió de Treball decidir a qui es convida i el pla de treball. 
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels VINT-I-UN MEMBRES 
assistents, APROVA  la creació de la Comissió de Treball “Anàlisi de l’oferta de 
formació professional a Malgrat de Mar”. 
 
 
4. PROPOSTA D’ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 
ALS CENTRES EDUCATIUS PEL CURS 2008-2009 
 
La Presidenta del Consell Escolar Municipal informa al Plenari de les diverses activitats 
que des de les regidories de l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’ofereixen a les diferents 
escoles del municipi amb la voluntat de col·laborar amb la formació curricular dels 
alumnes i que s’ha enviat adjunta a la convocatòria de la sessió d’avui. 
 
El Sr. Jaume Carles proposa fer un estudi sobre les activitats adreçades a l’educació 
secundària. 
 
 
5. MATRÍCULA DELS CENTRES ESCOLARS DE MALGRAT DEL CURS 
2008-2009. 
 
La Presidenta del Consell informa als membres del Consell sobre les dades de matrícula 
actual dels centres escolars de Malgrat de Mar pel curs 2008-2009. Cada membre del 
Consell rep còpia del full on es resumeix el recull de dades. 
 
6. PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL 
 
La Presidenta, havent escoltat les diferents propostes i opinions sobre com establir el 
procediment de renovació dels membres del Consell Escolar Municipal, fa un recull 
d’aquestes proposant que les renovacions dels vocals del Consell Escolar Municipal es 
realitzaran de forma posterior a les renovacions dels Consell Escolars de cada centre 
escolar. Seran els centres escolars els que proposaran els membres vocals de cadascun 
dels sectors en funció de les renovacions dels membres dels seus Consells Escolars de 
centre. Les escoles hauran de comunicar tots els canvis dels vocals dels seus membres 



 
representants a través d’una instància presentada al Registre General de l’Ajuntament 
abans del 15 de desembre. 
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels VINT-I-UN MEMBRES 
assistents, APROVA el procediment de renovació dels membres del Consell 
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar.  
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Josep Arellano Cano sol·licita l’ampliació de les voreres a la resta d’escoles del 
municipi, tal i com s’ha fet a les Escoles Fonlladosa. 
 
El Sr. Josep Ragull sol·licita que es revisi la canal de l’ampliació de la vorera de les 
Escoles Fonlladosa ja que hi ha problemes perquè aquesta canalitzi tota l’aigua. 
 
El Sr. Valentín Rodríguez pren nota d’ambdues sol·licituds indicant que en aquests 
moments s’han pintat els passos de vianants propers a les escoles amb pintura de 2 
colors. Informa, així mateix, que en el cas de les escoles CEIP Mare de Déu de 
Montserrat i Sant Pere Chanel s’haurà de valorar si es pren alguna altra mesura, i que 
aquestes mesures, prioritzaran sempre les de seguretat. 
 
El Sr. Jaume Carles sol·licita que es faci publicitat sobre la concessió d’ajuts escolars, 
perquè aquests puguin arribar al màxim d’usuaris possible. 
 
La Presidenta del Consell informa que ja es dóna aquesta informació a través de cartells 
informatius que s’envien a cadascun dels centres escolars on s’informa dels terminis i 
lloc per a la presentació de sol·licituds. 
 
Els Sr. Jaume Carles sol·licita que es pugui enviar des de l’Ajuntament un correu 
electrònic adreçat als directors/es dels centres escolars informant sobre la convocatòria 
d’aquests ajuts. 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, 
aixecant la sessió, estenent-se la present acta per a la deguda constància. 
 
 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL       LA SECRETÀRIA  DEL CONSELL 
 
 
                                                  
                                                                
 
 


