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DECRET - Vilafranca del Penedès, 28 de gener de 2021

Atès  que  en  el  mes  de  novembre  dels  anys  parells  es  duen  a  terme  en  els  centres
educatius  les  eleccions  per  a  la  renovació  dels  consells  escolars,  acció  que  comporta
l'accés  de  moltes  persones  de  la  comunitat  educativa  als  recintes  dels  centres
educatius.
 
Atès que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i atesa la situació
de  pandèmia  a  Catalunya,  ha  pres  la  resolució  d'ajornar  per  un  any  la  convocatòria
d'eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars que s'havia de dur a terme
el novembre de 2020, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar
l'escola com un entorn segur.
 
Atès  que  l'Ajuntament  té  la  necessitat  de  nomenar  un  representant  per  a  l'  Institut
Vilafranca 2, un nou centre de secundària que ha entrat en funcionament aquest curs
escolars 2020-2021 i que en breu constituirà el seu consell escolar de centre.
 
Atès l'article 45 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius,
que  determina  la  composició  del  consell  escolar  dels  centres  públics,  l'Alcalde  ha  de
designar els tècnics i les tècniques municipals relacionat amb la matèria per tal que en
formin part.
 
Per tot això es proposa deixar sense efecte els nomenaments vigents fins ara i fer els
que es detallen a continuació.

DISPOSO:

Primer.- Establir que el Sr. Salvador Morató Via, tècnic del Servei d'Educació, a ser el
representant  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  en  els  consells  escolars  dels
següents centres educatius: escola Estalella i Graells, escola Mas i Perera, escola Baltà
Elias i Institut Vilafranca 2.
 
Segon.-  Establir  que  la  Sra.  Roser  Vives  Tort,  tècnica  del  Servei  d'Educació,  a  ser  la
representant  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  en  els  consells  escolars  dels
següents  centres  educatius:  escola  Dolors  Piera,  escola  Pau  Boada  i  Institut  Nou  de
Vilafranca.
 
Tercer.- Establir que la Sra. Montserrat Muñoz Retamal, tècnica del Servei d'Educació,
a ser la representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en els consells escolars
dels següents centres educatius: Institut Alt Penedès, Institut Milà i  Fontanals, Escola
Oficial d'Idiomes i Escola d'Adults.
 
Quart.-  Establir  que  la  Sra.  Olga  Serra  Martí,  tècnica  del  Servei  d'Educació,  a  ser  la
representant  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  en  els  consells  escolars  dels
següents centres educatius: Llars Municipals d'Infants, escola Cristòfor Mestre i Institut
Eugeni d'Ors.
 
Cinquè.- Establir que la Sra. Dolors Peñafiel Hervás, cap del Servei d'Educació, a ser la
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representant  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  en  els  consells  escolars  dels
següents centres educatius: Escola Municipal d'Art Arsenal i  Escola Delta-Espiga (tot i
ser  un  centre  de  titularitat  privada  concertada  han  sol·licitat  la  presència  d'un
representant municipal amb veu però sense vot).
 
Sisè.-  Notificar  el  present  Decret  a  les  persones  nomenades,  al  Departament
d'Educació així com al Consell Escolar Municipal.
  

Pere Regull i Riba

L'Alcalde,

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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