
Acta de la reunió del Consell Escolar Municipal de Tortosa.

Identificació de la sessió: 

Núm.: 1/2015
Caràcter: ordinari
Data: 28 de maig de 2015
Horari: de 16:30 hores a 18:15
Lloc: sala de Plens de l'Ajuntament de Tortosa

Assistents 
Rosa Cid i García Presidenta
Sergi Boix Centre Formació Adults Direcció
Josep Ramon Subirats Ferré Ins. Cristòfol Despuig Director
Sisco Lahosa Ins. J. Bau Direcció
Oscar Ologaray Ins. J. Bau Alumne CE
Carme Valldepérez Espuny CRP Representant SSTT
Marta Cid Carim Creu Roja Tortosa Direcció 
José Miguel Chavarria Fibla IE D. Mangrané Sector mares i pares
Rosa M. Iniesta Escola Cinta Curto Direcció
Sandra Cugat Manuel del Vall Escola Sant Llàtzer Serctor mares i pares
Eugènia Vela Melich Escola Remolins Direcció
José Manuel Pallás Boltor Escola El Temple Sector professorat
Consol Sagrera Vilaplana Escola El Temple Direcció
Cinta Sales de la Cruz Escola Sant Llàtzer Direcció
Amparo Celma Escola Bítem Direcció
Paco Sorolla Ins J. Bau Professorat
Carlos J. Blanch Pelechá ZER Mestral (Port Rodó) Direcció
Carlos J. Blanch Pelechá ZER Mestral (Divina Pastora) Direcció
Ramon Amela Col·legi Teresià Sector professorat
Rosa Chert Estorach FETE UGT Representant
Cinta Llatje Baset Daniel Mangrané Direcció
Antoni Polo Moya Col.legi Sagrada Família Direcció
Pilar Lanau Escola d'Art Sector professorat
Dolors Sanjuan Aubia Ins. de l’Ebre Direcció
Marisa Grau Campeón Ins. de l'Ebre Professorat
Joan Calaf CPEE  Sant Jordi Direcció
J. Carles Fabra Gilabert Conservatori Director
Núria Chavarria Geladó CEE Verge de la Cinta Directora
Rosa Mª Curto Turón Escola La Mercè Directora
Xavi Curto USOC Representant Sindicat
Núria Ibáñez Ntra. Sra. Consolació Direcció
Francesc Ortega M. Ajuntament Secretari

Excusen la seva presència:

Ordre del dia : 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'última sessió
2. Dies de lliure disposició curs 2015-16
3. Torn obert de paraula. 

Desenvolupament de la sessió: 
Rosa Cid  saluda als assistents i obri la sessió.

Lectura i aprovació de l'acta anterior
L'acta va ser enviada als assistents amb anterioritat a la sessió d'aquest Consell. No hi ha esmenes i  
queda aprovada.
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Proposta d'acord de dies de lliure disposició curs 2015-16

Rosa Cid demana als assistents que presentin totes les propostes de dies de lliure disposició per al  
curs 2015-16 que creguin oportunes tenint presents les indicacions de l'ORDRE ENS/59/2015, de 
26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2015-16 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 2015 i de 2016, i el calendari de festes locals a  
Tortosa  de  2015  i  de  2016.  Es  fa  esment  a  que  en  2016,  la  pasqua  granada  (dia  que 
tradicionalment s'escull com a festa local a Tortosa) coincideix amb festa a Catalunya, per la qual 
cosa, a més del dia 7 de setembre (dia de la Cinta) quedarà pendent escollir un dia de festa local a  
Tortosa. El dia 7 de setembre no és dia lectiu per la qual cosa s'hauran de triar 5 dies de lliure  
disposició (els 4 que preveu l'ORDRE més el que recuperem del dia 7 de setembre)

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, en la mesura possible, entre els tres trimestres i un  
altre per recuperació del dia 7 de setembre.

DIES PROPOSATS COM A LLIURE DISPOSISIÓ 
PER AL CURS 2015-16

VOTS FAVORABLES EMESOS PELS ASSISTENTS

2 DE NOVEMBRE 17

7 DESEMBRE 29

8 DE GENER 20

5 DE FEBRER 7

8 DE FEBRER 18

29 DE MARÇ 5

22 D'ABRIL 1

29 D'ABRIL 9

13 DE MAIG 10

17 DE MAIG 8
*En negreta apareixen a la taula els CINC dies més votats.

Es decideix escollir un altre dia més de reserva per tal de substituir-lo en el cas que el segon dia de  
festa local coincideixi amb un dels dies de lliure disposició escollits per al curs 2015-16. Aquest dia  
és el 29 d'abril (el sisè més votat dels proposats pels 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 2015-16 per part dels assistents:

dilluns 2 de novembre de 2015
dilluns 7 de desembre de 2015
divendres  8 de gener de 2016
dilluns 8 de febrer de 2016
divendres 13 de maig de 2016

divendres 29 d'abril de 2016 (dia de reserva)

Torn obert de paraula. 

Rosa Cid agraeix al Centre de Recursos Pedagògics (CRP) dels SSTT d'Ensenyament a les Terres de 
l'Ebre  la  seva  col·laboració   en  la  difusió  d'activitats  diverses  impulsades  per  l'Ajuntament,  en 
especial a les relacionades amb les visites al refugi antiaeri recent ment obert al públic , així com en 
les activitats del 6-16 i la recerca de voluntariat.
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Rosa Cid informa als assistents que aquest serà segurament l'últim Consell que presidirà donat el 
resultat de les últimes eleccions municipals. Vol aprofitar l'ocasió per acomiadar-se de tothom i vol 
fer-ho mitjançant dos paraules: “gràcies” i “disculpeu”. “Gràcies” a tots per col·laborar en tot allò que 
us hem sol·licitat i per la tasca diària que desenvolupeu en benefici de l'alumnat de Tortosa. Gràcies 
als  equips  directius,  professorat,  alumnat,  pares  i  mares,  tècnics,  personal  auxiliar,  entitats  i  
voluntariat, sense els quals seria impossible dur a terme cap projecte. I “disculpeu” si no he estat  
capaç de resoldre tots els assumptes que m'heu plantejat o si no us he pogut ajudar d'una forma  
totalment  satisfactòria;  reconec que no sempre ho he pogut  fer malgrat  m'hagués agradat i  en 
aquest aspecte us demano disculpes.
Trasllada finalment als assistents el fet que ha estat un honor per a ella poder representar al seu  
govern davant la comunitat educativa i que ha estat un plaer treballar conjuntament amb tots ells.

Dona novament les gràcies a tothom i els anima a continuar treballant com fins ara per l'alumnat de 
Tortosa.

Els assistents dediquen un aplaudiment a Rosa Cid.

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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