
Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 1/2017
Caràcter: ordinari
Data: 14 de juny de 2017
Horari: de 17:30 hores a 18:45
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament de Tortosa

Assistents
Anna Algueró Caballé Presidenta
Ernest Valls Montagut Director Àrea Serveis a les Persones
Sergi Boix Jovaní Centre Formació Adults Director
Josep Ramon Subirats Ferré Ins. Cristòfol Despuig Director
Maria José Oliver Botella Ins. Cristòfol Despuig Sector mares i pares
Manel De la Vega Representat grup PSC Regidor
Mª Jesús Viña Ariño Representant grup ERC Regidora
Cinta Galiana Representant grup MOVEM Regidora
José Carlos Arasa Balaguer Escola Ferreries Director
Sònia Rupérez Monreal Escola Ferreries Sector mares i pares
Anna Panisello Carles MRP Terres de l’Ebre
Gemma Estupiñà Escola Cinta Curto Sector mares i pares
Amparo Navarro Ferma Col·legi Ntra. Sra. Consolació Direcció
Josep Lleixà Chavarria Representant FEUSOC Representant
Andreu Granollers Palou Representant FEUSOC Representant
Maria Dolors Gràcia IE D. Mangrané Sector mares i pares
Ramon Amela Mampel Col·legi Teresià Sector professorat
Carme Valldepérez Espuny CRP Representant SSTT
Jordi Cabanes Escola Cinta Curto Director
Eugènia Vela Melich Escola Remolins Directora
Maria José Bonet Montagut Escola Remolins Direcció
Consol Sagrera Vilaplana Escola El Temple Directora
José Manuel Pallas Boltor Escola El Temple Sector professorat
Cinta Sales de la Cruz Escola Sant Llàtzer Directora
Amparo Celma Cortilla Escola Bítem Directora
Enriqueta Boquera Escola Els Reguers Directora
Carlos Javier Blanch Pelechá ZER Mestral (Port Rodó) Director
Esther Vallvé Martínez ZER Mestral (Divina Pastora) Directora
Rosa Chert Estorach FESP UGT Representant
Dolors Queralt Moreso IE Daniel Mangrané Directora
Eduard Blasco Col.legi Sagrada Família Director
Pilar Lanau Escola d'Art Directora
Cristina Cardona Ins. de l’Ebre Direcció
Marisa Ramón Ins. de l'Ebre Direcció
Joan Calaf Queralt CPEE  Sant Jordi Direcció
J. Carles Fabra Gilabert Conservatori Director
Rosa Mª Curto Turón Escola La Mercè Directora
Joan Antoni Pons Albalat FAPAC Direcció
Francesc Ortega Maset Ajuntament Secretari

Excusen la seva presència:
Joan Serra Ins. J. Bau Director
Alba Martínez FAPAC
Eva Ortega Escola Bítem Sector mares i pares
Domingo Tomàs Representant PDCAT Regidor
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Ordre del dia : 
 1. Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2017-18
 2. Informacions diverses:
    - Procés Comunitari: Projectes. 
    - Programa 6-16:Activitats d'estiu 2017.
    - Altres informacions 
3. 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. 

Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2016-17

Els dies de festa local a Tortosa per a 2018 seran el 3 de setembre (La Cinta) i el 21 de maig (Pasqua
granada). Com que un dels dos cau en dia no lectiu, en podrem incorporar un més als tres que l’ORDRE
ENS/108/2017, d’1 de juny, estableix. Francesc Ortega demana als assistents que presentin totes les
propostes de dies de lliure disposició per al curs 2017-18 que creguin oportunes tenint presents les
indicacions de l’esmentada ORDRE ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar
del curs 2017-18 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 2017 i de 2018, i el
calendari  de  festes  locals a  Tortosa de 2017 i  de 2018.  (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 2017-18

VOTS FAVORABLES EMESOS PELS ASSISTENTS

13 D’OCTUBRE 2017 (1r trimestre) UNANIMITAT

7 DE DESEMBRE 2017 (1r trimestre) UNANIMITAT

9 DE FEBRER 2018 (2n trimestre) 4

12 DE FEBRER 2018 (2n trimestre) 24

30 D’ABRIL 2018 (3r trimestre) UNANIMITAT
*En negreta apareixen a la taula els QUATRE dies més votats.
*Només es va votar per al quart dia entre els dies 9 i 12 de febrer, ja que els altres tres van ser escollits
per unanimitat dels assistents.

Resultat de les votacions, i per tant s'aproven com a dies de lliure disposició per a la ciutat de Tortosa
per al curs 2017-18 per part dels assistents:

divendres 13 d’octubre de 2017
dijous  7 de desembre de 2017
dilluns 12 de febrer de 2018
dilluns 30 d’abril de 2018

A Jesús els festius locals ( Sant Francesc el 4 d’octubre, i Pasqua Granada el 21 de maig) cauen en dia
lectiu i per tant només han d’escollir 3 dies de lliure disposició com estableix l’ORDRE ENS/108/2017, d’1
de juny. Els dies de lliures disposició per a Jesús seran:

dijous  7 de desembre de 2017
dilluns 12 de febrer de 2018
dilluns 30 d’abril de 2018
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Josep Ramon Subirats informa que a l’Institut C. Despuig iniciaran les classes el dia 14 de setembre tal i
com s’estableix en el punt 2 de l’article 2 de l’ORDRE ENS/108/2017, d’1 de juny

Informacions diverses: altres informacions. 

Ana Algueró informa de dos activitats per si  són de l’interès dels centres educatius.  Es tracta d’una
proposta del Club de Tennis Tortosa i d’una altra del GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
Catalans).  De  totes  dues  activitats  us  fem  arribar  documents  adjunts  on  trobareu  informació  més
detallada i les dades de contacte.

Informacions diverses: Procés Comunitari:projectes. 

Ernest  Valls,  director  de  l’Àrea  de  Serveis  a  les  Persones  de  l’Ajuntament  de  Tortosa,  informa  als
assistents sobre els projectes més destacats que, dins el marc del Procés Comunitari de Tortosa, s’estan
desenvolupant en els diferents àmbits d’actuació. S’adjunta el document que va ser presentat amb tota
la informació.

Informacions diverses: Programa 6-16: activitats d’estiu 2017.

Francesc Ortega informa als assistents que prop de 200 xiquets i xiquetes amb risc d’exclusió social de
tots els centres educatius de Tortosa participaran en les diferents activitats d’estiu programades dins el
marc del PEE/6-16. Les activitats que s’ofereixen són: casals de lleure de caire lúdic, campus d’esports,
menjadors infantils, activitats de reforç educatiu i colònies. Així mateix agraeix als centres i les seus pro-
fessionals la col·laboració prestada en aquest aspecte i demana disculpes per les molèsties que els hagin
pogut ocasionar, especialment per tractar-se de dates on s’acumula un gran volum de feina.

Torn obert de paraula

Pilar Lanau, directora de l’Escola d’Art i Disseny, sol·licita que li arribi la informació relativa al Procés Co -
munitari de Tortosa ja que considera que per ser proactius és necessari que ens arribi la informació. Pre -
gunta si existeix alguna web o espai virtual o físic on es pugui consultar i tenir accés a la informació so -
bre els projectes  i activitats que es porten a terme en els diferents àmbits d’actuació del Procés Comu-
nitari.
Josep Ramon Subirats, director de l’Institut C. Despuig es suma a aquesta petició.
Eugènia Vela, directora de l’Escola de Remolins, manifesta que no arriba a la ciutadania allò que es fa.
Que s’hauria de buscar la forma en la que arribi a la ciutadania perquè pensa que hi hauria molta gent
interessada en participar.
Ernest Valls els contesta que, tot i disposar de webs tant a l’Ajuntament com al Procés Comunitari, enca -
ra estan en procés de construcció pel que respecta a la informació relativa als projectes i actuacions que
es desenvolupen donada la manca de personal específic per fer-ho. Manifesta que des de l’Ajuntament i
el Procés Comunitari es comparteix aquesta opinió i que seguiran esforçant-se fins aconseguir-ho. A la
vegada explica que s’ha creat un grup de treball anomenat intersecció que té com a finalitat  incloure
tota aquesta informació en un document que després, i en breu, serà traspassat als centres educatius i
totes aquelles entitats i persones que puguin estar interessades.
Es compromet a la vegada, a títol personal en particular i com Ajuntament i Procés Comunitari, a acudir
a aquells llocs i àmbits on se’ns pugui requerir per informar amb detall de tots els aspectes del Procés
Comunitari.
Toni Pons, representant de la FAPAC, comenta que seria interessant que a la web de l’Ajuntament apa-
regués informació sobre tots els estudis possibles que ofereix el municipi així com dels centres on es po-
den cursar aquests estudis.
Francesc Ortega li contesta que aquesta informació  es pot trobar a la pàgina web de l’ajuntament.
Toni Pons diu que hi ha molta altra informació que pot ser útil i interessant per als ciutadans en matèria
d’ensenyament com per exemple la relativa al procés de preinscripció i matrícula.
Francesc Ortega li respon que és cert que hi ha molta informació que de ben segur seria interessant que
aparegués a la web i que no hi és actualment. Que des de l’ajuntament estem oberts a tot tipus de sug-
geriments així com a rebre a l’ajuntament a tothom que requereixi informació sobre qualsevol aspecte
que tingui a veure amb l’ensenyament.
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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, o bé en el cas que es
tingui  interès  per  desenvolupar,  implementar  o  aprofundir  en  el  coneixement  de  qualsevol  dels
serveis que s’han ofert podeu contactar amb: Francesc Ortega a l’adreça  fortega@tortosa.cat o als
telèfons 977585872/977585823 o 662280362.
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