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Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa. 
 
Identificació de la sessió:  
 
Núm.: 1/2018 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 de juny de 2018 
Horari: de 16:30 hores a 17:45 
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament de Tortosa 
 
 
Assistents 
Anna Algueró Caballé Presidenta 
Sergi Boix Jovaní Centre Formació Adults Director 
Josep Ramon Subirats Ferré Ins. Cristòfol Despuig Director  
Mª Jesús Viña Ariño Representant grup ERC  Regidora 
José Carlos Arasa Balaguer Escola Ferreries Director 
Anna Panisello Carles MRP Terres de l’Ebre 
Cinta Davos López Col·legi Ntra. Sra. Consolació Direcció 
Maria Dolors Gràcia IE D. Mangrané Sector mares i pares 
Carme Valldepérez Espuny CRP Representant SSTT 
Magí Marqués Verderes Escola Cinta Curto Direcció 
Eugènia Vela Melich Escola Remolins Directora 
Marc Curto Cid Escola El Temple Direcció 
José Manuel Pallas Boltor  Escola El Temple  Sector professorat 
Cinta Sales de la Cruz Escola Sant Llàtzer Directora 
Fabià Gabriel Gracià Escola Bítem Director 
Maria José Roda  Escola Els Reguers  Direcció 
Esther Vallvé Martínez ZER Mestral (Divina Pastora)  Directora 
Rosa Chert Estorach FESP UGT Representant sindical 
Dolors Queralt Moreso IE Daniel Mangrané Directora 
Joan Mascarell Col.legi Sagrada Família Director 
Joan Serra  Ins. J. Bau  Director 
Manuel Macías Valanzuela Ins. de l’Ebre Sector professorat 
Marisa Ramón Ins. de l'Ebre Direcció 
Erika Fatsini Yagüe CPEE  Sant Jordi  Direcció 
Sandra Cugat Escola Sant Llàtzer Sector mares i pares 
Fernando Romeu Esquerré Escola Oficial Idiomes Direcció 
Rafa Flores USOC Representant sindical 
Rosana Solé Col·legi Teresià Direcció 
Imma Martínez Fibla Conservatori Direcció 
Rosa Mª Curto Turón Escola La Mercè Directora 
Joan Antoni Pons Albalat  FAPAC  Sector mares i pares 
Núria Chavarria Geladó CEE Verge de la Cinta Directora 
Francesc Ortega Maset Ajuntament Secretari 
 
 
Excusen la seva presència: 
Pilar Lanau Escola d'Art Directora 
Enric Roig            Representant grup PSC           Regidor 
 
Ordre del dia :  
 1. Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2018-19 
 2. Torn obert de paraula. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
Ana Algueró, regidora d’Ensenyament i presidenta del Consell Escolar Municipal,  saluda als assistents i 
obri la sessió.  
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Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2018-19 
 
Els dies de festa local a Tortosa per a 2019 seran el 2 de setembre (La Cinta) i el 10 de juny (Pasqua 
granada). Com que un dels dos cau en dia no lectiu, en podrem incorporar un més als tres que l’ORDRE 
ENS/60/2018, de 6 de juny, estableix. Francesc Ortega demana als assistents que presentin totes les 
propostes de dies de lliure disposició per al curs 2018-19 que creguin oportunes tenint presents les 
indicacions de l’esmentada ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar 
del curs 2018-19 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, publicada pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el calendari de festes a Catalunya de 2018 i de 2019, i el 
calendari de festes locals a Tortosa de 2018 i de 2019. (Es reparteix un full amb tots aquests dies 
evidenciats i les diferents ordres que regulen els calendaris i festius) 
Entre tots els assistents es presenten els següents dies, exposats a la següent taula i amb els vots a favor 
emesos per a cadascun d'ells per part dels assistents. De tots aquests dies han de sortir-ne  quatre com 
dies de lliure disposició repartits almenys tres i, en la mesura possible, entre els tres trimestres; el quart 
dia anirà a qualsevol dels tres trimestres. 
 

DIES PROPOSATS COM A LLIURE DISPOSISIÓ PER 
AL CURS 2018-19 

VOTS FAVORABLES EMESOS PELS ASSISTENTS 

2 DE NOVEMBRE 2018 (1r trimestre) UNANIMITAT (31 VOTS) 

7 DE DESEMBRE 2018 (1r trimestre) UNANIMITAT (31 VOTS) 

1 DE MARÇ 2018 (2n trimestre) 6 VOTS 

4 DE MARÇ 2018 (2n trimestre) 26 VOTS 

20 DE MAIG 2018 (3r trimestre) 19 VOTS 

7 DE JUNY 2018 (3r trimestre) 7 VOTS 
*En negreta apareixen a la taula els QUATRE dies més votats. 
*Per al primer trimestre hi ha unanimitat en els dies proposats (2 de novembre i 7 de desembre). Hi ha 2 
dies en aquest trimestre, un és el que correspondria al propi trimestre i l’altre és el que s’afegeix per 
caure un festiu local (La Cinta) en dia no lectiu. Per al segon trimestre es proposen els dies: 1 i 4 de març, 
8, 11, 15 i 18 de febrer. Només es va votar entre els dies 1 i 4 de març, quedant descartats els dies 
proposats al febrer. Per al tercer trimestre es proposen els dies 20 de maig i 7 de juny.  
 
Resultat de les votacions, i per tant s'aproven com a dies de lliure disposició per a la ciutat de Tortosa 
per al curs 2018-19 per part dels assistents: 
 
divendres 2 de novembre de 2018 
divendres  7 de desembre de 2018 
dilluns 4 de març de 2018 
dilluns 20 de maig de 2018 
 
A Jesús els festius locals ( Sant Francesc el 4 d’octubre, i Pasqua Granada el 10 de juny) cauen en dia 
lectiu i per tant només han d’escollir 3 dies de lliure disposició com estableix l’ORDRE ENS/60/2018, de 6 
de juny. Els dies de lliures disposició per a Jesús, tot i que hauran de ser prèviament ratificats pels 
centres implicats, seran: 
 
divendres  7 de desembre de 2018 
dilluns 4 de març de 2018 
dilluns 20 de maig de 2018 
 
A la resta de EMD’s i pedanies s’haurà de procedir d’igual forma en funció dels dies festius que hagin 
determinat. 
El director de l’Escola de Bítem formula un dubte que li suscita el calendari pel que respecta al seu 
poble. Se li diu que es farà la consulta als SSTT i li direm alguna cosa al respecte. 
 
Rosa Curto comenta que potser no caldria interpretar estrictament l’Ordre del Departament 
d’Ensenyament pel que fa al fet que s’hagin de repartir equitativament els dies de lliure disposició entre 
els tres trimestres. 
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Torn obert de paraula.  
 
Ana Algueró informa que l’alumnat de 5è i 6è de primària votarà per escollir la mascota de Tortosa 
World Sports Games 2019, però que ho farà a principis del curs vinent i no pas durant l’última setmana 
del present com s’havia informat als centres. 
Agraeix tot els anys de direcció en els seus centres respectius i de participació en el Consell Escolar 
municipal, així com la seva professionalitat i bon fer a Consol Sagrera ( que es jubila) i a Maite Rillo (que 
deixa de ser directora). Així mateix dóna la benvinguda a les de dos persones que ocuparan els seus 
respectius llocs.  
 
 
 
No havent més intervencions, la presidenta dóna les gràcies a tothom i  aixeca la sessió, de la qual 
estenc, com a secretari, aquesta acta.  
 
 
 
El  secretari       Vist i plau 
        La  presidenta 
 
 
 
 
Francesc Ortega Maset      Ana Algueró Caballé  
 
 
 
Per qualsevol dubte, aclariment sobre qualsevol dels aspectes que s’han exposat, podeu contactar 
amb: Francesc Ortega a l’adreça fortega@tortosa.cat o als telèfons 977585872/977585823 o 
662280362. 
 


