
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL - 
CONSELL EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR 

 
A la sala d’exposicions del Centre Cultural, 23 de gener de 2018, quan són les divuit 
hores, 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 
 

• Sr. Francisco Jesús Márquez Carvajal, regidor d’educació, que presideix l’acte 
• Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, representant del grup polític municipal PSC-PM 
• Sra. Mireia Castellà Climent, representant del grup polític municipal JxM 
• Sra. Ana Vega Raya, representant del grup polític municipal PPC 
• Sr. Jofre Serret, representant del grup polític municipal PDeCAT 
• Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant del grup polític municipal ERC-

AM 
• Sra. Núria Casajuana Vives, representant del grup polític municipal CUP-PA 
• Sra. Carola Sardà Moral, representant del sector professorat de l’Institut Ramon 

Turró i Darder 
• Sra. Vanessa Martí Vega, representant del sector professorat de l’Escola Mare 

de Déu de Montserrat 
• Sra. Lluïsa Forroll, representant del sector professorat de les Escoles 

Fonlladosa 
• Sra. Maria Adrogué Trascastro, representant del sector professorat de l’Escola 

Vedruna 
• Sr. Joan Duran Guich, representant del sector pares de l’Institut Ramon Turró i 

Darder 
• Sra. Elena Lanzas Pérez, representant del sector pares de l’Escola Marià Cubí i 

Soler 
• Sra. Maria Hornos Millán, representant del sector pares de l’Escola Mare de 

Déu de Montserrat 
• Sr. José M. González Muñoz, representant del sector pares del Col·legi Sant 

Pere Chanel 
• Víctor Sánchez Navarro, representant del sector alumnes  
• Sr. Toni Pérez Ortega, representant del sector de personal administració i 

servei de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
• Sra. Maria Victòria Garcia Gambín; representant del sector de personal 

administració i servei de l’Escola Vedruna 
• Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels 

centres de l’IES Ramon Turró i Darder 
• Sra. Isabel Creus Moreno, directors i titulars del centres de l’Escola Marià Cubí 

i Soler 
• Sr. Vicenç Nadal Valiente, representant del sector directors i titulars dels 

centres de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
• Sr. Josep Ragull i Bachiller, representant del sector directors i titulars dels 

centres de les Escoles Fonlladosa 



• Sra. M. Antònia Pelegrín Ramo, representant del sector directors i titulars dels 
centres del Col·legi Sant Pere Chanel 

• Sra. Laura Puig Bargués, representant suplent de l’Escola Vedruna 
 
Assisteixen com a convidats: 

• Sra. Mari Cruz Garzón, directora de la Llar d’infants municipal 
• Sra. Núria Gibert Lluís, directora de l’Escola Municipal d’Adults 
• Sr. Joaquim Martínez Sánchez, inspector Policia Local 

 
No hi assisteixen: 

• Sra. Alexandra Salichs Capdevila, representant del sector professorat del 
Col·legi Sant Pere Chanel 

• Sra. Isabel Lorente Hurtado, representant del sector professorat de l’Escola 
Marià Cubí i Soler, que excusa la seva assistència 

• Sra. Ana Belén Marín Díaz, sector pares Escola Vedruna 
• Sra. Carmen Subirana Ocaña, representant del sector de personal 

administració i servei de l’Escola Sant Pere Chanel, que excusa la seva 
assistència 

 
Hi assisteixen també, com la Sra. Maria Teresa Sánchez Méndez i la Sra. Tània 
Garcia Collado, ambdues del sector pares d’alumnes, que tot i no haver estat 
convocades, participen a la reunió amb el vistiplau del president. 
 
Hi assisteix la Sra. Marta Puignou Hernández, tècnica auxiliar d’educació, que actua com 
a secretària. 
 
Comprovada l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, 
el president obre la sessió, donant la benvinguda a tots els presents. Seguidament 
exposa que, per motius personals, ha assumit part de les funcions que es deriven del 
càrrec de regidor, la Sra. Núria Casajuana, procedint tot seguit a la lectura de l’ordre del 
dia de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informació sobre la creació d’una comissió de treball sobre l’actualització del 

pla d’absentisme 
3. Informació sobre l’estat del projecte de “Camins escolars” 
4. Informació sobre el nou model d’espai socioeducatiu al municipi 
5. Proposta de modificació del reglament del Consell Escolar Municipal 

 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del  plenari celebrada el dia 27 de 
juny de 2017 
 
Els membres del Consell prenen raó de l’acta de la Sessió Ordinària del Plenari del 
Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 27 
de juny de 2017, que queda aprovada. 
 
2n.- Informació sobre la creació d’una comissió de treball sobre l’actualització 
del pla d’absentisme 
 
La Sra. Casajuana explica que hi haurà un nou enfoc en l’absentisme, passant de 
l’actual protocol a la redacció d’un pla amb una visió molt més àmplia i amb la 
representació de tots el nivells educatius, des de l’etapa 0-3 fins a la formació d’adults,. 
 



 
Informa que s’ha constituït una comissió de treball integrada per tots els centres 
educatius del municipi, a través de les direccions del centres, en la que també hi estan 
incloses la llar d’infants municipal i l’escola d’adults, la policia local, l’EAP, el CAP, 
Serveis socials i la regidoria d’educació. Proposa també que els alumnes hi puguin 
tenir representació. 
 
El Sr. Serret fa èmfasi en que la participació dels alumnes respon al fet que hi 
participin tots els agents implicats. 
 
El Sr. Carles explica que la comissió de treball es va reunir i es va fer ja un calendari 
de les reunions fins el mes de maig en les que s’aniran treballant i desenvolupant les 
diferents parts del pla d’absentisme. 
 
La Sra. Casajuana explica la importància de l’autogestió per part dels diferents agents 
implicats en aquest tema. 
 
El Sr. Ragull demana que el pla d’absentisme es pugui aprovar al ple municipal de 
l’ajuntament el mes de maig, per tal que sigui vigent a l’inici del curs 2018-2019. 
 
A la pregunta del Sr. Duran de si a la comissió hi son representats els pares i mares 
d’alumnes, el Sr. Serret informa que és una comissió tècnica. 
 
3r.- Informació sobre l’estat del projecte de “Cami ns escolars” 
 
La Sra. Casajuana dóna la paraula al Sr. Martínez, cap de la Policia Local. Aquest 
informa que actualment el nou pressupost municipal disposa d’una partida econòmica 
destinada al pla de mobilitat que inclou els camins escolars. Informa també que estan 
treballant en la concreció del grau d’aplicació del projecte, que pot ser més o menys 
restrictiu pel que fa a l’aplicació de les mesures. 
 
Insisteix en la idea que els Camins Escolars són una proposta, no exclusivament de la 
Policia Local, sinó que ha de comptar amb l’acord, el vistiplau i la col·laboració de tota 
la comunitat educativa. 
 
Fa èmfasi en la importància de la col·laboració dels centres escolar i les AMPA quan el 
projecte comenci a implantar-se ja que hi haurà famílies que no estaran d’acord en 
renunciar a arribar fins la porta de l’escola en cotxe. 
 
Informa que, en breu, la Policia Local començarà a tenir reunions concretes amb els 
diferents centres, per copsar la opinió sobre l’aplicació d’aquest projecte i poder 
escolar propostes. 
 
Exposa també que, un cop consensuada amb els centres l’aplicació d’una mesura, no 
es retrocedirà en la seva aplicació. 
 
La Sra. Casajuana explica que s’intentaran consensuar aquest temes al màxim amb 
les escoles, i que algunes de les aplicacions hauran de ser progressives. 
 
A la pregunta de la Sra. Sánchez sobre si s’ha pensat habilitar algun espai on els 
infants puguin aixoplugar-se en casos de pluja, el Sr. Martínez explica que caldrà 



canviar la idea d’accés que tenen els pares, ja que els camins escolar prioritzen els 
vianants. 
 
El Sr. Márquez apunta que serà necessari un canvi de xip però acompanyat d’un 
treball pedagògic que es farà amb les AMPA de les escoles. 
 
La Sra. Lanzas pregunta si continuarà havent-hi policia local a les hores d’entrada i 
sortida de les escoles; el Sr. Martínez respon afirmativament. 
 
A la pregunta del Sr. Duran sobre si els camins escolars es refereixen només a l’entorn 
proper de les escoles, el Sr. Martínez informa que es tracta d’un projecte de xarxa i 
que entre d’altres el que pretén es comunicar els centres escolars amb els centres 
d’estacionament per fer-los més segurs. 
 
La Sra. Casajuana planteja la necessitat de treballar sobre com ajustar la implantació 
dels camins escolars i la conciliació laboral, pel que fa als horaris d’obertura de les 
escoles i els horaris d’inici d’algunes jornades laborals. 
 
La Sra. Forroll informa que els alumnes de 2n d’ESO estan treballant la conscienciació 
dels camins escolars en petits grups i a través de diverses accions per tal de 
transmetre’n la importància a la resta d’alumnes de l’escola. 
 
4t.- Informació sobre el nou model d’espai socioedu catiu al municipi 
 
El Sr. Serret informa que aquest projecte pretén treballar des del zero anys fins a 
l’Escola d’Adults. 
 
Comenta que estarà format per alguns projectes ja existents que s’hi inclouran, com és 
el cas del Projecte GR o el projecte de Brigada Jove. 
 
Fa èmfasi que serà el resultat del treballa transversal de diferents àrees. 
 
La Sra. Casajuana afegeix que l’ajuntament ha fet un estudi de quins serveis educatius 
està oferint i que sobre aquest anàlisi se situa el servei socioeducatiu. 
 
Comenta també que cal dotar al servei d’un espai de referència pels infants i les 
famílies que hi participen. 
 
La Sra. Adrogué planteja que es puguin tenir en compte dins l’organització actual del 
GR els alumnes de primària de les escoles concertades, ja que amb l’actual horari del 
projecte Èxit, aquests no hi tenen cabuda. 
 
El Sr. Nadal afegeix que estaria bé incloure el nou espai socioeducatiu dins el projecte 
de camins escolars 
 
 
5.- Proposta de modificació del reglament del Conse ll Escolar Municipal 
 
El Sr. Serret informa que es vol donar cabuda com a membres del Consell Escolar a la 
Llar d’Infants Municipal i a l’Escola Municipal d’Adults com a centres educatius del 
municipi. En aquest sentit es vol fer una revisió del reglament aprovat vigent per 
aquest Consell Escolar Municipal. 
 
La Sra. Casajuana conclou que s’estudiarà i es treballaran les propostes de 
modificació. 



 
 
El Sr. Duran proposa que s’enviï als membres de Consell Escolar Municipal el 
reglament actual vigent. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Márquez afegeix aquest punt que per error no s’ha inclòs en l’ordre del dia 
 
El Sr. Duran demana que l’Institut Ramon Turró pugui disposar d’unes instal·lacions 
adequades que no siguin mòduls-barracons i que es pugui considerar com a centre 
d’especial complexitat 
 
El Sr. Márquez informa que es recull el prec formulat. 
 
A les preguntes del Sr. Carles i del Sr. Nadal sobre el projecte Institut-escola, el Sr. 
Serret comenta que al POUM de l’any 2005 es va fer una reserva de terreny que es va 
oferir a la Generalitat, però que ara la Generalitat ha decidit no obrir-lo; i que a nivell 
municipal s’ha tractat aquest punt amb el Departament d’Ensenyament, tot i que s’ha 
prioritzat el manteniment de les 8 línies de P3. 
 
El Sr. Carles remarca que la iniciativa del projecte de l’Institut-Escola va sortir de 
l’Ajuntament, no de la Generalitat, ja que l’actual Institut estava pensat com a centre 
educatiu de BUP, i que si no s’amplia no disposa dels espais ni del serveis dels que 
tenen la resta d’Instituts de les poblacions veïnes. Demana que l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar impulsi i pressioni a nivell polític al Departament d’Ensenyament en 
relació a l’ampliació de l’Institut, en aquest sentit. 
 
La Sra. Vega fa constar que no totes aquestes accions es van fer per iniciativa de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Carles formula un nou prec relacionat amb les pintades a les partes de l’Institut. 
Informa que ha enviat una carta a l’alcaldessa en la que demana assumir aquest tema 
a nivell municipal i en la que expressa el seu malestar al no poder fer front a la neteja 
d’aquestes pintades, amb la mala imatge que aquestes representen. 
 
La Sra. Casajuana informa que hi ha previstes dues iniciatives en aquest sentit. En 
primer lloc treballar aquesta problemàtica des d’una vessant preventiva i a través de la 
conscienciació; i per altra banda incrementar la partida pressupostària per la neteja 
d’aquestes pintades. 
 
El Sr. Márquez conclou exposant que es farà un concurs públic per la contractació 
d’una empresa que treballi, a més de la neteja pròpiament dia, des d’una vessant 
social i educativa. 
 
I a les vuit de la tarda, el Sr. president aixeca la sessió i la dóna per finalitzada, 
estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.  
 
 
El president del Consell Escolar Municipal   La secretària 


