
Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 2/2010
Caràcter: extraordinari
Data: 11 de juny de 2010
Horari: de 16:30 hores a 18:00
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Tortosa

Assistents 
Ferran Bel         Alcalde
Rosa Cid i García Presidenta
José Manuel Pallás Boltor CEIP El Temple Sector professorat
Consol Sagrera CEIP El Temple Sector direcció
Mª José Bonet Montagut CEIP Remolins Sector professorat
Blanca Aragonés CEIP La Mercè Sector professorat
Ana Mª Cid CEIP La Mercè Sector mares i pares
Teresa Vizcarro Gianni CEIP Cinta Curto Sector direcció
Mª José de Cid IES J.BAU Sector direcció
Tere Monclús IES J. BAU Sector professorat
Montse Rovira FETE UGT Representant
Eva Marro Daniel Mangrané Sector mares i pares
Maria Cinta Matheu Tena ZER Mestral Sector professorat
Martí Prades Pujol CEE  Sant Jordi Direcció
Juanjo Grau EMM Director
Ramon Amela Manpel Col·legi Teresià Sector professorat
Xavier Curto USOC Representant
Àngel Martí IES de l'EBRE Professorat
José Carlos Arasa Escola Ferreries Professorat
Agustí Baubí Escola Ferreries Sector mares i pares
Mario Gonzàlez Escola Remolins Direcció
Cinta Sancho SAFA Sector mares i pares
Àngels Piquet SAFA Direcció
Cinta Sales MRP Professorat
Ainhoa Ginovart IES Bau Alumnat
Mª Lluïsa Forés Cinta Curto Professorat
Anes Ingla i Torné Ajuntament Cap del servei
Francesc Ortega M. Ajuntament Secretari

S'excusen :
Mª Teresa Barberà IES J.BAU Sector mares i pares
Cristina Aixendri Llar Infants Barrufets
Mercè  Salas Escola Oficial Idiomes, Direcció
Clara Llop                 Conservatori         Direcció
Fernando Cid         Cinta Curto        Sector mares i pares

Ordre del dia : 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2010-11
3. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió: 
Ferran Bel  saluda als assistents i obri la sessió.
S'aprova sense esmenes l'acta anterior.
Ferran Bel planteja que com en l'últim Consell Municipal no es sabia encara de forma concreta
quan seria la setmana blanca del curs 2010-11 ( ara ja es sap serà del 28 de febrer al 4 de
març), és possible que fixàrem els dies de lliure disposició un tant precipitadament. En relació
als dies escollits comenta que hi ha acord en dues de les dates i que hi ha centres que han
manifestat el seu desacord amb la tercera data escollida. Dit això expressa el seu descontent
pel fet de no respectar el consens, malgrat reconeix que cada centre pugui escollir en els seus
consells el calendari que aprovin. Malgrat haver assistit personalment a consells de centres i
haver sondejat alguns altres, i malgrat sap que hi ha centres que ja tenen la decisió presa,i
donat que la situació ha canviat, voldria sotmetre un altre cop la data del 7 de febrer a votació
sempre i quan després sigui respectada per tots l'elecció escollida.
Blanca Aragonés manifesta la seva sorpresa pel  fet de sortir  escollit  el  dia 7 de febrer en
l'anterior Consell ja que creu que ja es sabien les dates de la setmana blanca. Ferran Bel li
contesta que sí és cert que es sabia que podien ser o bé la del 28 de febrer al 4 de març o bé la
del 7 al 11 de març, segons decideixi la directora dels SSTT, fet aquest últim que no s'havia
produït quan va tenir lloc l'anterior Consell.
Tere  Monclús diu  no  entendre perquè  es  torna  a  convocar  el  Consell  quan  en realitat  en
l'anterior ja es va donar un consens.
Xavier Curto pensa que segurament hi ha dates millors que el 7 de febrer. Diu que els acords
es poden canviar i que no creu que sigui tant difícil canviar la data del 7 de febrer i estar-hi tots
d'acord.
Tere Monclús manifesta que pel fet que un centre decideixi canviar la data, la resta tinguin que
tornar  a votar,  li  sembla increïble.  Ferran reitera  que no convoca el  Consell  només per  la
postura d'un centre, li consta que són més d'un.
Consol Sagrera està totalment d'acord en respectar el consens. Malgrat això diu que el seu
centre també preferiria un altre dia, però que estem reunits en Consell per decidir què és el
millor per a la ciutat i no per discutir-nos, que hauríem de ser capaços d'arribar a acords en
benefici de la ciutat.
Mª José de Cid expressa la seva queixa en relació a aquesta nova convocatòria del Consell, ja
que entén que si ja va existir consens en l'últim no té sentit tornar a plantejar-ho. Recorda que
tot i que el seu centre tampoc hi estava d'acord amb una de les dates de lliure disposició que es
van escollir en l'anterior Consell, manifestà la voluntat de respectar l'elecció resultant i que la
resta de centres haurien de fer el mateix.
Alguns assistents demanen saber quins centres són els que no estan d'acord.
Tere  Vizcarro  explica  que  el  Cinta  Curto  és  un  d'aquests  centres.  Explica  com s'arribà  a
l'adopció de la seva postura i que després ho comunicà a totes les parts. Diu que els dol molt
trencar la unitat però que primava l'interès del centre.
Tere Monclús creu que es pot establir un precedent negatiu per trencar la unitat del Consell; no
creu que l'interès d'un centre sigui motiu suficient per trencar el consens.
Ferran Bel informa que ell té constància que fins a tres centres més estarien interessats en
canviar la data del 7 de febrer si s'acaba fent un nou plantejament, que no focalitzem en un sol
centre. Que coneixedor d'aquesta situació ha fet tots els esforços possibles per salvar aquesta
situació.  Si  no ho resolem tots,  tots en serem culpables i  que per aquest  motiu va decidir
convocar aquest nou Consell.
Tere Vizcarro demana que es revisin les actes dels Consells municipals per veure que no és un
precedent, ja que afirma que en alguna altra ocasió ja s'ha donat que la primària i la secundària
no han escollit el mateix dia. També diu que entén que no totes les escoles tenen les mateixes
necessitats. Manifesta la seva sorpresa pel fet que hi ha hagués dues rondes de votacions per
escollir el tercer dia de lliure disposició en l'anterior Consell. Vol deixar clar que el Cinta Curto
no ha demanat la convocatòria d'aquest Consell.
Àngel Martí manifesta que accepta la decisió presa, malgrat que la data del 7 de febrer no li
sembla adequada.
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Alguns dels representants de varis centres voldrien poder replantejar la data del 7 de febrer
sempre i  quan tots  estiguin  d'acord;  malgrat  això  tots  hi  estan d'acord en que és prioritari
mantenir la unitat, ja que si algun centre es desmarca ja no tindria sentit el Consell.
Mario  Gonzàlez comparteix  aquesta opinió  i  manifesta  que es millor  deixar  les coses com
estan.
Arribats a aquest  punt,  es conclou que no es sotmet a votació cap altra proposta i  que el
Consell Escolar Municipal manté les dates escollides com a dies de lliure disposició en l'anterior
Consell: 10 de setembre de 2010, 7 de desembre de 2010 i 7 de febrer de 2011.

Precs i preguntes
Francesc Ortega recorda als assistents la composició del Consell, els representants de cada
centre  i  la  forma  de  votació  establerta  al  Consell.  Demana  als  assistents  que  notifiquin
mitjançant unes plantilles enviades als directors les dades actualitzades dels representants de
cada sector, i que cada cop que aquests representants canviïn ens ho notifiquin, d'altra forma
no poden conèixer-los ni convocar-los si no és demanant als directors que facin extensiva la
seva convocatòria.
No s'exposen més qüestions.
La  presidenta aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

El  secretari Vist i plau
La  presidenta

Francesc Ortega Maset Rosa Cid i García  
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