
Acta reunió del Consell Escolar Municipal 
 
Data: 16 de febrer de 2012 
Lloc:  l’Escorxador 
Hora:  18 hores 
 
Assisteixen: 
Presidenta: Ramona Suriol Saumell, Joaquima Ricart Claver (PSC), Oriol Perelló 
Cuadras (CUP), Laura Domingo Peñafiel (ICV-EUiA), Dolors Tosas Rius (ERC), Carme 
Roca Mata (docent), Vanessa Lozano (docent), Miriam Sellarés Gil (docent), Núria 
Cañís Carbó (docent), Joan Sonet Mitjans (docent) José Antonio Barberà Molina 
(AMPA), Jordi Rodríguez Sendra (AMPA), Xavier Garcia Ballabriga (AMPA), Montserrat 
Valle Rebollo (AMPA), Odina Santacreu Boronat (AMPA), Gemma Rovira Pauné 
(alumna), Joana Pinyol Sans (alumna), Miquel Villalba Castells (alumne), Martí Càlix 
Tarrida (alumne) i Martina Navarro Benítez (alumna). 
 
Excusen l’absència: Montse Cervera Gallemí, del sector docent i Imma Santacana 
Solé, del sector pares/mares i Anna Doblas Ruiz (CIU). 
 
Abans de començar la reunió amb els punts de l’ordre del dia, la regidora dóna la 
benvinguda als assistents i fa incís en la presència dels representants dels alumnes 
que en la composició del nou reglament, passaran a formar part del Consell Escolar 
Municipal. Els felicita per haver-se incorporat a col·laborar en aquest òrgan de 
participació i els encoratja a que facin sentir la seva veu i opinin sobre els temes  
transcendentals  que afecten a tota la comunitat educativa. La regidora accentua que 
aquest col·lectiu són en aquesta reunió, els màxims protagonistes.  
 
En el moment de procedir  a tractar el primer punt de l’ordre del dia, representants dels 
sindicats Ustec (Anna Gardeñas) i CCOO (Josep M. Raventós), sense haver estat 
convocats en aquesta reunió, demanen la paraula per poder expressar el seu malestar 
al no haver comptat amb ells. 
La regidora explica com s’han constituït les bases del nou reglament, el perquè de la 
reducció de membres al consell i que la finalitat del CEM no és prendre decisions, si no 
venir a escoltar i opinar sobre els temes que afecten exclusivament al sector educatiu. 
El representant de la CUP diu que això no li agrada i la representant del sindicat 
USTEC aprofita per intervenir dient el següent: 
L’actual Consell Escolar Municipal, és impugnable; Els sindicats s’han sentit exclosos i 
creuen que per llei no és així. No formar part en el Consell és una negativa a la 
representació legal i vulnerant aquest dret constitucional es poden prendre mesures 
legals. Altres estaments també en formaven part i no volen que s’exclogui cap 
representació de la comunitat educativa. 
Reclamen estar convocats i poder decidir si es fa o no una renovació del Reglament 
Intern del Consell escolar. 
L’Oriol de la CUP, reclama la representació de les llars d’infants i d’altres col·lectius que 
ja hi eren. Quima Ricart, vol que consti en acta, també, que el seu grup apel·la perquè 
hi hagi representació de les llars d’infants i de la Fundació l’Espiga.  
 
La regidora respon que segons la Llei d’Ensenyament de Catalunya (LEC) no és 
obligació que el municipi tingui constituït un Consell Escolar Municipal. 
La representant del sindicat USTEC insisteix en què si no s’aprova per l’antic CEM, no 
es pot tirar endavant cap altre modificació, ja que no s’ha derrogat l’antic reglament. 



El representant de CCOO pregunta perquè no se’ls va convocar a l’anterior Consell 
Escolar on es va debatre aquest nou reglament i insisteix que volen tenir representació 
en totes les reunions. Fins i tot diu que el fet de no haver estat convocat en la darrera 
reunió poden impugnar-ho. 
 
A partir d’aquí, la reunió entra en una dinàmica de discusió on intervenen representants 
dels alumnes que demanen més informació de la que han rebut prèviament a la 
convocatòria, que les llars d’infants també hi volen participar, que el fet de ser la 
primera vegada que assisteixen al Consell Escolar, necessiten més eines de 
coneixement i treball per poder debatre els temes afegint que en aquest moment, i vist 
el caire de la reunió, no saben que dir. 
 
En un creuement d’intervencions es torna a preguntar un vegada més, perquè no estan 
representades totes les escoles i totes les Associacions de mares i pares. Es respon 
que ja s’ha explicat diverses vegades que no es representa al centres educatius en 
concret si no a tots el sectors.  
Jose Antonio Barberà, del sector Ampa, intervé dient que no entén que el no es vulgui 
que CEM sigui multitudinari, no s’ha de tancar portes a ningú, s’ha de fer ampli, ha de 
ser un òrgan consultiu, un espai de debat per tothom. 
L’Oriol Perelló, de la CUP, demana que es puguin treballar els punts de l’ordre del dia 
(que tinguin un fil conductor) i després d’aprovar-los, poder debatre’ls. També demana 
que no es creien barreres (a l’hora de seure, no diferenciar els espais) i que tothom 
segui com vulgui, fent una rotllana. 
 
Es produeix un intercanvi d’opinions entre representants dels diferents sectors i la 
regidora proposa, tenint en compte que caldrà reflexionar sobre aquest tema, continuar 
amb els punts de l’ordre del dia. Els representants dels sindicats, s’oposen i mantenen 
que impugnaran aquesta reunió ja que primer s’ha de fer una nova convocatòria del 
CEM amb les persones que el constituïen abans de fer el nou reglament. 
 
Pel que fa al sector docent, la Núria Cañís, comenta que aquesta discussió que s’està 
produint a la reunió no condueix a res i que urgeix donar-la per acabada, insistint a 
retrocedir enrera i no continuar si no es comença amb una bona base. 
En Joan Sonet, també del sector docent, diu que res del que s’està parlant fa olor a 
educació, que arribar i veure el que hi ha, es bastant lamentable. Creu que s’ha de fer 
net, tocar de peus a terra i tenir en compte les formes ja que pensa que no han estat 
les correctes ni adequades. 
 
Josep M. Raventos, de CCOO, demana que es posin a la web totes les actes del CEM 
a partir de l’any 2009. 
 
 
I sense res més a tractar, a les 19,15 hores, s’aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
Àngels Gómez Comino 
Secretària del CEM 


