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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

Dia: 27 de setembre de 2018 

Lloc: Edifici de l’Enològica a 2/4 de 7 del vespre 

 

En representació dels diferents sectors assisteixen: 

Regidora d’Ensenyament – Presidenta:  

Meritxell Montserrat Mestres 

Sector dels grups municipals: 

Anna Ruiz Casals (CiU) 

Magda Salvadó Cabré (VeC) 

Nati Santacana Ferrer (ERC) 

Laura Ledesma Delgado (CUP) 

Sector de docents: 

Iolanda Bertran Medialdea 

Diana García Martínez 

Gemma Marsó Garcia 

Míriam Gimeno Juanes 

Teresa Sabaté Gallego 

Sector de pares i mares: 

 Antonio Domínguez Florido 

Sector del personal d’administració i serveis 

 Carme Mulet Via 

 

Assisteixen Dolors Peñafiel Hervàs (cap del Servei d’Ensenyament), Salvador Morató 

Via (tècnic del Servei d’Ensenyament) i Roser Vives Tort (tècnica del Servei 

d’Ensenyament i secretària del Consell Escolar Municipal) 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Informació de la situació de l’escolarització per al curs 2018-2019 

3. Quins són els reptes que plantegen els menjadors escolars? 

4. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

S’aprova per consens l’acta anterior 
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2. Informació de la situació de l’escolarització per al curs 2018-2019 

Morató, tècnic del Servei d’Ensenyament, mostra les dades d’inici del curs 2018-2019, 

que ha començat amb 172 grups d’alumnes a Primària i 85 grups a Secundària, amb un 

total de 6.929 alumnes. A P3, amb 427 alumnes, es nota la davallada demogràfica de la 

població si la comparem amb els 540 alumnes de 3r de primària, que és el curs amb 

més increment d’alumnat.  

 

Peñafiel, cap del Servei d’Ensenyament, explica que els planificadors del Departament 

d’Ensenyament han previst el pic més alt als centres educatius per l’any 2021, a partir 

d’aquí es pronostica que la població escolar tindrà un creixement negatiu. 

 

Els instituts de Vilafranca hauran de fer front, en els propers anys, a un creixement 

important en nombre d’alumnes. El curs vinent l’Institut Nou, que en principi està 

dissenyat per acollir 3 línies, començarà amb l’increment d’un grup, ja que en ser de 

recent creació encara no han desplegat tota la seva capacitat i és l’edifici que disposa 

de més espai. 

 

En total a Vilafranca l’alumnat es distribueix en un 72,7% en centres de titularitat 

pública i un 27,3% en centres privats concertats  

 

Morató explica que durant el curs hi ha lleugeres variacions amb el nombre total 

d’alumnes, tot i que les dades mai són fixes a finals d’octubre o principis de novembre 

s’estabilitzen. En aquestes dates és quan es disposarà també de les dades de 

postobligatoris i es penjaran a la web municipal, on ja hi ha les de cursos anteriors i 

tothom les pot consultar.  

 

3. Quins són els reptes que plantegen els menjadors escolars? 

Montserrat, regidora d’Ensenyament, explica que s’ha escollit aquest tema perquè el 

Departament està treballant en un nou decret que reguli els menjadors escolars. És un 

document obert que, en principi, s’hauria d‘aprovar el gener i ha generat força 

expectació entre la comunitat educativa. La voluntat del CEM és donar a conèixer 

quines novetats suposa i convidar a la reflexió. 

 

Peñafiel projecta un resum del contingut de la proposta. El nou decret vol que el 

menjador passi a formar part del projecte educatiu del centre (PEC) i que estigui 

vinculat amb el projecte lingüístic i el projecte de direcció. També vol establir una ràtio 

màxima d’alumne per monitor i que es garanteixi la qualitat i formació dels 

professionals que atenguin el servei. Fa incidència en la delegació de competències i el 

procés de contractació, que s’adapta a la legislació vigent en matèria de contractació 

pública. La competència recau en el Departament d’Ensenyament, que pot delegar en 
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les direccions dels centre o també ser atribuïda als consells comarcals i als 

ajuntaments. El consell escolar de centre haurà d’escollir una comissió de menjador en 

la que es garanteix expressament la representació de les famílies, que tindrà 

competències pròpies i farà un ampli seguiment de tot allò relacionat amb el servei. 

Actualment el decret que regula els menjadors escolars és de fa 22 anys, es veu 

necessari adaptar la normativa per adequar-se a la legislació vigent, que en el cas del 

nostre país ve marcada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, i per la Directiva europea 2014/24/UE, sobre contractació pública. L’aprovació 

no tindria cap efecte en les actuals beques de menjador, en tot cas el Departament vol 

millorar i ampliar les dotacions en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho 

permeti. 

 

Morató explica que a Vilafranca hi ha tres tipus de funcionament en les gestions de 

menjador de les escoles: un en que el responsable és l’equip directiu, que és qui 

aprova els comptes en consell escolar i en porta la comptabilitat; un altre en que la 

direcció cedeix la gestió a l’AMPA, que en alguns casos contracta directament el 

personal i en d’altres contracta una empresa externa; i un tercer model que cedeix la 

gestió al consell comarcal, que és qui s’encarrega de licitar el servei. Amb el nou decret 

la gestió canvia, només pot ser responsabilitat de la direcció del centre o bé d’una altra 

administració. 

 

Domínguez, representant del sector de pares i mares, fa constar en acta que la FAPAC 

es mostra contrària al decret i mostra una carta que l’associació ha elaborat per enviar 

al conseller. És molt crític amb que les AMPA no puguin gestionar el servei i creu que el 

decret anomena l’estona de menjador com a temps educatiu per justificar-se però que 

si realment fos així hauria de ser públic i gratuït. També creu que les ràtios que 

proposa són elevades.  

 

Peñafiel opina que el fet que l’administració sigui responsable de la contractació no 

implica perdre qualitat i en canvi garanteix la transparència en la gestió. El decret 

preveu la comissió de menjador que ha d’intervenir en l’elaboració dels plecs de la 

licitació i que ha de fer un seguiment del correcte funcionament del servei. 

 

Salvadó, representant de VeC, opina que el Departament només té en compte les 

AMPA per allò que li interessa. Per existir els socis han de pagar quotes, considera que 

haurien de ser entitats públiques. Diu que la intenció del decret en principi sembla 

bonica, però tot i que es digui que la qüestió econòmica no ha de ser la prioritat en la 

contractació del servei, falta veure la lletra petita. També falta veure com recull el 

tema de la inclusió, que és clau.  
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Santacana, representat d’ERC, opina que les AMPA no han de gestionar però cal vetllar 

perquè es garanteixi la seva participació en tot el procés de definició del servei. 

 

4. Torn obert de paraules 

Es parla també sobre l’alumnat de secundària i la circumstància que els instituts 

públics tinguin horari intensiu i hagin suprimit el servei de menjador en aquests 

centres. Això ha provocat que entitats com la creu Roja hagin hagut de cobrir temes de 

dificultats econòmiques que abans es pal·liaven amb les beques de menjador. També 

en el transport escolar el fet que els centres públics i els concertats tinguin diferents 

horaris condiciona que algun alumne no es pugui assignar a l’escola concertada. Es diu 

que el conseller ha plantejat com a possibilitat el fet de tornar a l’horari partit, però 

d’entrada sembla que aquesta iniciativa no ha estat ben rebuda pels sindicats de 

mestres.  

  

 

I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.20 h, de la qual n’estenc acta. 

 

 

 

La secretària,                                                                      Vist i plau  

                                                                                            La Presidenta, 

                                                                                       

 

 

 

 

 

Roser Vives Tort                                            Meritxell Montserrat Mestres 

 

 

 

 


