
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL -  
CONSELL EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 12 de febrer de 2008, quan són les divuit hores, 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, a l’objecte de 
celebrar sessió ordinària. 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sra. Mª Carme 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. Sandra Altafulla Climent, 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 Raso, com a representant titular del professorat del CEIP 
Mare de Déu de Montserrat. 
Sra. Lluïsa Forroll García, com a representant titular del professorat de les Escoles 
Fonlladosa.   
Sra. Antònia Calle Mancera, com a representant suplent del professorat del col·legi Sant 
Pere Chanel. 
Sra. Glòria García Serrano, com a representant titular del professorat del col·legi 
Vedruna. 
Sra. Ana Sedas Cárdenas, com a representant titular dels pares d’alumnes de l’IES 
Ramon Turró i Darder. 
Sra. Núria Pérez Castillo, com a representant titular dels pares d’alumnes del CEIP 
Marià Cubí i Soler 
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. Alba Bergel López, com a representant titular dels alumnes de l’IES Ramon Turró i 
Darder. 
Sr. Marc Vives Bover, com a representat titular dels alumnes de les Escoles Fonlladosa. 
Sra. Nerea Pérez Berbel, com a representant dels 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. Joaquim Onna Garriga, com a representant del personal d’administració i serveis de 
les Escoles Fonlladosa. 
Sra. Isabel Creus Moreno, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del CEIP Marià Cubí i Soler. 
Sra. Blanca Gàllego Oliva , com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del CEIP Mare de Déu de Montserrat. 



 
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. 
 
Amb l’assistència, també, de la Sra. Núria Pérez, com a representant de la Llar d’Infants  
Municipal, i la Sra. Núria Gibert Lluís, com a representant de l’Escola d’Adults Municipal.  
 
Amb l’assistència, sense veu ni vot de la Sra. Paula Cano, com a mare de l’escola Vedruna, 
al no estar aprovat el seu nomenament com a representant dels pares d’alumnes de l’escola 
Vedruna, ja que no han efectuat aquesta sol·licitud. La presència d’aquesta s’aprova per 
assentiment dels assistents al Consell amb el vist-i-plau de la Presidenta. 
 
Amb l'assistència, també, de la secretària del Consell, Sra. Marta Puignou Hernández, que 
dóna fe de l’acte. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, dóna la benvinguda a tots els presents, 
manifestant la seva especial satisfacció per la realització d’aquesta primera sessió ordinària 
del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar i la voluntat que 
aquest consell sigui un espai de diàleg de la comunitat educativa. 
 
Procedeix, seguidament, a explicar que qualsevol modificació en el nomenament o per 
baixa d’algun dels membres representants dels diferents sectors, caldrà que es comuniqui a 
través d’un escrit que caldrà presentar al Registre General de l’Ajuntament i que aquest 
haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Seguidament, continua fent una explicació del funcionament del tractament dels temes de 
l’ordre del dia, explicant que en primer lloc es llegirà el punt de l’ordre del dia a tractar, 
establint-se seguidament els torns d’intervenció del membres del consell i que finalment 
s’obrirà un torn de precs i preguntes. 
 
Finalment, agraeix la presència de tots els assistents procedint tot seguit a donar a conèixer 
els assumptes inclosos en el següent, 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària del plenari celebrada el 14 
de maig de 2007. 
 
2n.- Nova composició dels membres del Plenari. 
 



 
3r.- Estudi i proposta de modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal- 
Consell Educatiu de Malgrat de Mar. 
 
4rt.- Informació sobre la situació actual de matrícula dels centres escolars de 
Malgrat de Mar i anàlisi de la previsió de futur per als propers anys. 
 
5è.- Informació del suport educatiu als centres escolars de Malgrat de Mar amb les 
activitats organitzades per l’Ajuntament. 
 
6è.- Informació sobre la situació actual dels convenis i acords de col·laboració amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
7è.- Precs i preguntes. 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR SESSIÓ DEL PL ENARI 
CELEBRADA EL 14 DE MAIG DE 2007. 
 
Havent rebut còpia de l’acta de la Sessió de Constitució del Consell Escolar Municipal- 
Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 14 de maig de 2007, junt amb 
la convocatòria per a la sessió del dia d’avui,  
 
El Plenari del Consell per ASSENTIMENT dels VINT-I-SIS MEMBRES 
assistents, APROVEN l’acta de la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal-
Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 14 de maig de 2007.  
 
 
2.- NOVA COMPOSICIÓ DELS MEMBRES DEL PLENARI.  
 
Atès que, d'acord amb l'art. 7 del Reglament regulador del Consell, el nomenament i 
cessament dels vocals del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de 
Mar s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple. 
 
Vist que en data 7 de febrer de 2008 el Ple de l’Ajuntament per assentiment dels disset 
membres assistents acordà aprovar el cessament i el nomenament dels nous membres 
del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar, quedant el consell 
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar format pels següents membres: 
 
PRESIDENTA Mª Carmen Aubanell i Serra   
SECRETÀRIA Marta Puignou Hernández   
      

MEMBRES AGRUPACIÓ   
GRUPS POLÍTICS     
Ana Vega Raya Grup Polític Municipal PPC  Titular 
Valentín Rodríguez Baltasar Grup Polític Municipal PSC Titular 
Jordi Romero Ros Grup Polític Municipal PSC Suplent 
Josep Mª Lasheras Horno Grup Polític Municipal ICV - Titular 



 
EA 

Neus Serra Bosch Grup Polític Municipal CIU Titular 
Sandra Altafulla Climent Grup Polític Municipal CIU Suplent 
Montserrat Verdura i Alavedra ERC Titular 
Josep Gelpí Castellà ERC Suplent 
      
PROFESSORAT     
Amapro Tudela Galbis IES Ramon Turró i Darder Titular 
Josep Vicenç Calatayud Cuenca IES Ramon Turró i Darder Suplent 
Zoila Cárdenas López CEIP Marià Cubí i Soler Titular 
Mónica Suibirana Pascual CEIP Marià Cubí i Soler Suplent 

Francisco Javier Latorre Raso 
CEIP Mare de Déu de 
Montserrat Titular 

Montserrat Dalmau Brunat 
CEIP Mare de Déu de 
Montserrat Suplent 

Lluïsa Forroll García Escoles Fonlladosa Titular 
Mª Teresa López Martori Escoles Fonlladosa Suplent 
Mª Luisa Mérida Mengíbar  Col·legi Sant Pere Chanel  Titular 
Antònia Calle Mancera Col·legi Sant Pere Chanel Suplent 
Glòria Garcia Serrano Col·legi Vedruna Titular 
Montserrat Viladevall Garriga Col·legi Vedruna Suplent 
      
PARES D'ALUMNES     
Ana Sedas Cárdenas IES Ramon Turró i Darder Titular 
Montserrat Pellicer Mateu IES Ramon Turró i Darder Suplent 
Núria Pérez Castillo CEIP Marià Cubí i Soler Titular 
Eva Ortega Morales CEIP Marià Cubí i Soler Suplent 

Josep Arellano Cano 
CEIP Mare de Déu de 
Montserrat Titular 

Mercedes Vivas Lapuente 
CEIP Mare de Déu de 
Montserrat Suplent 

Josep Roig Muñoz Escoles Fonlladosa Titular 
Marta Vázquez Camps Col·legi Sant Pere Chanel Titular 
Manel Muñoz i Ruiz Col·legi Sant Pere Chanel Suplent 
Marta Bossa Jose Col·legi Vedruna Titular 
      
ALUMNES     
Alba Bergel López IES Ramon Turró i Darder Titular 
Joel Rabal Pellicer IES Ramon Turró i Darder Suplent 
Marc Vives i Bover Escoles Fonlladosa Titular 
Berta Anaya Moreno Escoles Fonlladosa Suplent 
Alba Marina Kerber Tauler Col·legi Sant Pere Chanel  Titular 
David Camorra García Col·legi Sant Pere Chanel Suplent 
Nerea Vélez Berbel Col·legi Vedruna Titular 
Gemma Prieto Sabaté Col·legi Vedruna Suplent 



 
      
PERSONAL ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS     
Ana Moreno Luque CEIP Marià Cubí i Soler Titular 
Joaquim Onna Garriga Escoles Fonlladosa Titular 
Ana Vega Raya Col·legi Chanel Titular 
      
DIRECTORS I TITULARS 
CENTRES     
Jaume Cales Frisuelos IES Ramon Turró I Darder Titular 
Miquel Llorens Garangou IES Ramon Turró I Darder Suplent 
Isabel Creus Moreno CEIP Marià Cubí i Soler Titular 

Blanca Gàllego Oliva 
CEIP Mare de Déu de 
Montserrat Titular 

Josep Ragull Bachiller Escoles Fonlladosa Titular 
José Rodríguez Sotillo Col·legi Sant Pere Chanel Titular 
Francisco Estalayo Corredera Col·legi Sant Pere Chanel Suplent 
Francesc Calvet Esteban Col·legi Vedruna Titular 
 
 
 
3.-  ESTUDI I PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT  DEL 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL- CONSELL EDUCATIU DE MALG RAT 
DE MAR. 
 
Atès que l'art. 15 del Reglament regulador del Consell estableix que la Comissió 
Permanent queda facultada per elaborar la proposta de règim interior que aprovarà el 
Plenari. 
 
Atès que la Comissió Permanent va decidir en la sessió de data 15 de gener de 2008 
elaborar el Reglament de Règim Interior del Consell Escolar Municipal sobre la base 
del Reglament Regulador. 
 
Atès que aquesta Comissió Permanent va decidir unificar els dos reglaments sota un 
mateix document. 
 
Atès que la Disposició Transitòria Primera del Reglament Regulador del Consell 
estableix que qualsevol modificació del Reglament haurà de comptar amb l’aprovació 
del Ple de l’Ajuntament, previ estudi i proposta del Plenari del Consell Escolar 
Municipal. 
 
Es procedeix a llegir les modificacions i ampliacions que inclou el nou document 
Reglament de Règim Interior del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de 
Malgrat de Mar. 
 



 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels VINT-I-SIS MEMBRES 
assistents, APROVEN proposar al Ple de l’Ajuntament la Modificació del 
Reglament Regulador del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat 
de Mar. 
 
 
4.- INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE MATRÍCUL A DELS 
CENTRES ESCOLARS DE MALGRAT DE MAR I ANÀLISI DE LA PREVISIÓ 
DE FUTUR PER ALS PROPERS ANYS. 
 
 
La Presidenta del Consell, Sra. M Carmen Aubanell i Serra exposa la importància de 
poder conèixer la situació de matrícula actual per conèixer l’evolució i les necessitats 
d’escolarització dels malgratencs i malgratenques.  
 
Comenta el quadre de places escolars a Malgrat de Mar del curs 2007-2008, que s’ha 
adjuntat a la convocatòria de sessió. 
 
Informa als presents que s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya un nou C.E.I.P. 
(Centre d’Educació Infantil i Primària), que l’Ajuntament ja ha notificat a la Generalitat 
la concessió dels terrenys i que aquest s’ubicaria en els terrenys compresos entre 
l’Avinguda Costa Brava, la N-II i el cr/ Escultor Clarà. La previsió d’inici de 
construcció del nou CEIP és pel curs 2009-2010. 
 
El Sr. Jaume Carles, director de l’IES Ramon Turró i Darder exposa que l’IES va 
sol·licitar fa un any i mig, aproximadament, l’ampliació de l’IES i que la previsió és de 
3 a 4 anys. 
 
5. INFORMACIÓ DEL SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES ESCOL ARS DE 
MALGRAT DE MAR AMB LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT.  
 
S’entrega als membres assistents un quadre amb el cost de les activitats subvencionades 
per l’Ajuntament de Malgrat de Mar a les escoles el curs 2007-2008. 
 
La Presidenta del Consell exposa la seva voluntat de compartir la informació de les 
diferents activitats que s’han realitzat a les escoles de Malgrat subvencionades per 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar durant el curs 2007-2008 per tal de fer un anàlisi de 
l’ús que se n’ha fet per poder validar la conveniència o no de la seva continuïtat.  
 
Informa que la voluntat de l’Ajuntament és apropar les escoles a l’entorn més immediat 
i que, per altra banda, cada any s’avaluen amb els centres escolars les activitats 
realitzades. 
 
Obert el torn d’intervencions, la Presidenta del Consell informa en què consisteixen els 
intercanvis amb els municipis agermanats, que són projectes oberts a tothom, amb les 



 
limitacions del pressupost disponible i les possibilitats de gestió dels dos municipis  i 
que són enriquidors pels alumnes. 
 
La Presidenta del Consell informa també que les activitats que es relacionen en el 
quadre que s’adjunta inclouen només les activitats que comporten una despesa 
econòmica per l’ajuntament, que no s’han inclòs les col·laboracions que l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar fa a les escoles com la utilització de les instal·lacions esportives i els 
serveis demanats a Serveis Municipals, entre d’altres.  
 
 
6. INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS CONVENI S I 
ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCAC IÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
La Presidenta del Consell informa de la situació dels convenis amb la Generalitat de 
Catalunya, en l’àmbit de l’educació: 

▪ Signat conveni pel finançament de l’Escola de Música Municipal. 
▪ Conveni de creació i funcionament de la Llar d’Infants Municipal, en tràmit. 
▪ Conveni per les obres al CEIP Marià Cubí i Soler pel curs 2007-2008, pendent  
  de signatura. 
▪ Convenis nou CEIP, pendents de signatura. 
▪ Conveni d’ampliació de l’IES Ramon Turró i Darder, en tràmit. 

 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Amparo Tudela pregunta per la figura dels Agents Cívics. 
 
El Sr. Valentín Rodríguez, respon a la pregunta argumentant que la figura d’aquests 
agents venia a través d’un Pla Ocupacional de la Generalitat que tenia una durada 
determinada de 6 mesos. Que s’intenta organitzar els serveis de la policia per cobrir les 
entrades i sortides de les escoles. Que a nivell de places policials es va creure 
convenient dedicar el pressupost de la partida a cobrir places de policia que hi havia 
vacants. 
 
El Sr. Jaume Carles exposa el perill que suposa la sortida d’alumnes fins el pas de 
vianants i que al Cr. Mossèn Fèlix Paradeda, hi ha un tub de corrent on els cables estan 
visibles i oberts, que estan deteriorats, amb el perill que això suposa pels alumnes. 
 
El Sr. Valentín Rodríguez comenta que l’amplada de l’Avinguda Tarragona és prou 
ample com per prioritzar en aquest punt una intervenció com la tanca que s’ha posat a la 
sortida de l’Escola Fonlladosa, pel que fa al tema dels cables no en tenia constància i es 
revisarà. 
 
La Sra. Amparo Tudela comenta la necessitat de posar una senyal de zona escolar a les 
immediacions de l’IES Ramon Turró.  
 
La Presidenta respon que l’hi posaran. 



 
 
El Sr. Francisco Javier Latorre planteja que el Consell Escolar Municipal podria 
analitzar el nivell d’estudis de la població escolar de Malgrat. (Resultat de informe 
PISA) 
 
El Sr. Francesc Calvet i el Sr. Jaume Carles valoren la idea com a positiva, si això 
suposa un anàlisis a nivell global, no de comparació entre escoles. 
 
El Sr. Josep Arellano proposa que es tingui en compte en aquest anàlisi aspectes com el 
nivell d’abandonament escolar, el nivell d’absentisme i el número de graduats que 
s’acrediten, és a dir dades objectives d’alumnes que superen el nivell d’ESO. 
 
El Sr. Jaume Carles exposa que la Generalitat té dificultats per seguir la història 
acadèmica dels alumnes , que fer un seguiment a llarg termini és difícil. 
 
La Sra. Paula Cano, per altra banda, fa la proposat que el Consell Escolar Municipal 
Consell Educatiu de Malgrat de Mar sigui un espai per impulsar accions concretes des 
de les AMPAs, accions conjuntes, no només un espai de debat de xifres. 
 
La Presidenta del Consell intervé fent un matís sobre l’àmbit d’actuacions del Consell 
Escolar Municipal, informant que no pretén substituir la dinàmica de funcionament 
d’altres estructures que ja funcionen prèviament, com poden ser les AMPAs, entre 
d’altres. Que les solucions als problemes que s’esdevinguin han de trobar-se en els 
espais de treball adients. 
 
La Sra. Lluïsa Forroll pregunta sobre l’estat del projecte Aula Oberta. 
 
Respon el Sr. Jaume Carles explicant els trets característics del mateix: 
 
 . Itinerari diferenciat per alumnes que estan acabant l’escolarització obligatòria. 
 . Incorporació d’hores del currículum en centres de treball. 
 . Que hi ha consens en totes les escoles de Malgrat sobre la necessitat d’un  
              servei d’aquest tipus. 
 . Que no és una tasca fàcil posar en marxa el projecte, s’han de buscar empreses  
              adients, signar convenis, demanar l’autorització al Departament d’Educació de  
               la Generalitat, mantenir converses amb l’inspector d’educació de la zona, el  
               problema de l’assegurança d’aquests escolars en el moment de trobar-se en els  
               centres de treball entre d’altres. 
 . Que no s’ha portat el projecte al plenari del Consell Escolar Municipal, encara,  
              perquè existeixen dubtes de caire legal que es volen resoldre prèviament. 
 . Que actualment s’estan mantenint converses amb inspecció 
 . Que donaria sortida a uns 18 alumnes. 
 . Que inclouria 12 hores a l’empresa i 18 hores a l’escola 
 . Que hi ha diferents regidories implicades: educació, promoció econòmica,  
              inserció laboral, joventut,… 
 



 
La Presidenta del Consell afegeix que la creació d’una Aula Oberta seria una acció més 
com a  resposta del municipi davant el fracàs escolar. 
 
El Sr. Jaume Carles afegeix que municipis del voltant tenen projectes similars amb 
l’aspecte legal solucionat i que per tant s’està mirant de solucionar el de Malgrat. 
 
El Sr. Josep Ragull exposa que el perfil de l’alumnat seria no conflictiu i que si els 
informes del Departament d’Educació són favorables obligarà a fer una sessió 
extraordinària per posar en marxa el projecte al setembre. Comenta que el problema és 
que el Departament de Treball es desentendrà del projecte. 
 
La Presidenta informa que primer es faran les consultes a nivell legal per poder portar al 
Consell Escolar Municipal el document amb el vist-i-plau de les institucions. Que el 
problema està en que existeix un buit legal en la cobertura als alumnes d’ESO, són 
menors en edat no laboral, per tant no es pot contemplar com a practiques ni treball. En 
el cas d’alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius el conveni de practiques dona ja 
aquesta cobertura, no així amb els alumnes inclosos en l’etapa d’ensenyament obligatori 
i menors de 16 anys. 
  
La Sra. Ana Vega comenta que no hi haurà problemes per trobar empreses interessades 
en col·laborar. Que seria bo que fossin del sector de l’hosteleria, laboratoris, 
electricistes,… 
 
El Sr. Josep Ragull intervé incidint en la necessitat que sigui l’ajuntament qui trobi un 
ventall d’empreses col·laboradores amb una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi 
aquests aspectes i que, per altra banda, cada escola farà la valoració dels alumnes que 
proposi per participar en el projecte, així com el seguiment. Comenta també que en 
quedaran exclosos els alumnes amb conductes disruptives, així com els que tinguin un 
risc de consum de drogues 
 
La Sra. Lluïsa Forroll manifesta el seu temor a que amb aquests criteris d’admissió 
quedin alumnes exclosos. 
 
La Presidenta conclou que es continuarà treballant en el projecte i que es convocarà un 
Consell Escolar extraordinari si fos necessari. 
 
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 
 
 
                                                  
                                                                
 
 


