
 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 2/2017 
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 18 de desembre de 2017 
Horari: 18:00 h 
Lloc: Centre Polivalent de Miami Platja (Sala 4) 
 
 
Assistents 

PRESIDÈNCIA Alcalde Enrique López González, en 
representació de Fran Morancho 
López, Alcalde  

VOCALS: 
AJUNTAMENT Regidor Vicente Pérez Mula 
  Ferran Pellicer Roca 

Excusa l’assistència 
 Regidor  Imma Margalef Ciurana 
 Regidora Irene Aragonés Gràcia 
 Regidor Francisco Velasco Autor 
  Josep Mª Aragonés Roca 

Excusa l’assistència 
DIRECTOR/A Llar d’Infants M. Déu de la Roca Magdalena Blanco Gibert 
 Llar  d’Infants Petete Noelia Merino Rodríguez 
 Escola M. Déu de la Roca Jordi Trepat Colom 
 Escola Joan Miró Eva Tarragó Reverté 
 Escola Marcel·lí Esquius Montserrat Salsench 
 Institut Antoni Ballester Alexandra Estopà Blanch 
 Institut Miami David García García 
 
 
 
PARES/MARES 

Llar d’Infants M. Déu de la Roca Belén Ferrer Jiménez 
Llar d’Infants Petete Rocio Vázquez Couso 

Excusa l’assistència 
Escola M. Déu de la Roca Josep Mª Vendrell Monell 
Escola M. Déu de la Roca Rosa Mª Isern Virgili 
Escola Joan Miró Margarita Vargas Guijarro 
Escola Marcel·lí Esquius Jordi Alemany 
Institut Antoni Ballester -- 
Institut Miami Montse Martínez 

 
 
 
DOCENTS 

Llar d’Infants M. Déu de la Roca Júlia Borràs Nolla 
Excusa l’assistència 

Llar Petete Laia Pérez Ruíz 
Escola M. de Déu de la Roca Maribel Llorens Roig 

Excusa l’assistència 
Escola M. de Déu de la Roca Sara Punyet Ferrer 
Escola Joan Miró Rosa Escoda Cedó 
Escola Marcel·lí Esquius Rosa Solé 
Institut Antoni Ballester Vicenç Roca Xirinachs 
Institut Miami -- 

ALUMNAT Institut Antoni Ballester Joana Espuny De la Calle 
PAS EPE- Nostreserveis Maria Anguera Aguiló 

Excusa l’assistència 
EPE- Nostreserveis Mª Teresa Hernández Fernández 

Excusa l’assistència 



 
Assisteixen com a convidats el Sr. Francesc Valverde Gálvez, Inspector d’Ensenyament, la 
Sra. Núria Rofes Olivé, Directora de l’Equip de Llengua i Cohesió Social dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Tarragona, la Sra. Sandra Coronado Tarroja, tècnica de suport 
del departament d’Educació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el Sr. Joan Figueras 
Vila, Tècnic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta del darrer Consell Escolar Municipal. 
2. Pla Educatiu d’Entorn. 
3. Manteniment i obres centres educatius. 
4. Sol·licitar de nou la implantació de la Jornada continuada a les Escoles d’Educació 

Infantil i Primària del municipi. 
5. Precs i preguntes 

 
 
A les 18:00 h el regidor Sr. Enrique López González dóna la benvinguda a tots els assistents 
i dóna inici al Consell Escolar Municipal. 
 
 
Primer punt: Aprovació de l’acta del Consell Escolar Municipal de data 13 de març de 
2017 
 
La Sra. Sara Punyet Ferrer, personal docent de l’Escola Mare de Déu de la Roca, manifesta 
que a l’acta hi consta com a personal docent de l’Escola Joan Miró i sol·licita la seva 
rectificació. 
 
S’acorda la seva rectificació i s’aprova l’acta sense cap més esmena. 
 
 
Segon punt: Pla Educatiu d’Entorn 
 
El regidor d’Educació Sr. Enrique López, pren la paraula per informar als assistents de la 
proposta feta pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la 
implantació d’un Pla Educatiu d’Entorn al Municipi de Mont-roig del Camp (en endavant 
PEE). Comunica l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2017, 
d’aprovació del Conveni de col·laboració entre ambdues administracions per a la seva 
implantació. 
 
Seguidament dóna la paraula a la Sra. Núria Rofes Olivé, Directora de l’Equip de Llengua i 
Cohesió Social dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona i convidada en aquest 
Consell Escolar per informar als assistents que és un pla educatiu d’entorn. 
 
Inicia la seva intervenció tot explicant que des dels Serveis Territorials de Tarragona els 
Plans Educatius d’Entorn (PEE) fa més de 10 anys que funcionen. 
 
Anomena els diferents PEE en funcionament arreu de territori: al Baix Camp (a Reus), al 
Tarragonès (2 a Tarragona, Vilaseca, Salou, Torredembarra i Constantí), a l’Alt Camp (a 
Valls), a la Conca (a l’Espluga de Francolí) i al Baix Penedès (a Santa Elvira i el Vendrell). 
 
 
 



 

 
 
Així mateix informa que aquest curs el departament d’Ensenyament al Camp de Tarragona 
posa en marxa quatre nous PEE, dos al Baix Penedès (a Calafell i Cunit) i dos al Baix Camp 
(a Mont-roig del Camp i Cambrils). 
 
Continua explicant que els PEE són un treball coordinat entre el departament 
d’Ensenyament i els Ajuntaments, explica els seus principis, la seva definició, el treball i 
l’aprenentatge en xarxa per treballar, els objectius que tenen, com s’organitzen, les fases 
d’implantació i la gestió del mateix. 
 
Intervé el Sr. Francesc Valverde Gálvez, Inspector d’Ensenyament i fa una intervenció des 
de la seva experiència com a vice-president del PEE de Vilaseca i Salou durant cinc anys. 
Diu que és una manera d’ajudar a educar a l’alumne. L’eix fonamental del PEE és millorar 
els resultats acadèmics (ressalta els bons resultats a nivell de municipi), afavoreix la cohesió 
social, ajuda a difondre les bones pràctiques dels centres educatius, a que coneguin les 
entitats del municipi i a fer activitats conjuntes. 
 
El Sr. Enrique López agraeix les intervencions i participació en el Consell Escolar i reitera el 
compromís de tirà endavant el projecte. 
 
Tot seguit i abans de continuar amb l’ordre del dia el Sr Enrique López, fa partícips als 
assistents que un dels principals problemes d’aquests darrers cursos escolars en el centres 
educatius del municipi era la fuita d’alumnat cap a altres escoles i instituts de poblacions 
veïnes i què en el present curs escolar hi ha hagut una fidelització del Padró d’habitats i el 
97,30% dels alumnes empadronats en el municipi  s’han matriculat a les nostres escoles. 
 
Intervé el Sr. Francesc Valverde i felicita als pares que en definitiva són els qui trien el centre 
i als centres educatius de Mont-roig i Miami, que aquests darrers anys han fet un esforç molt 
gran en la millora dels resultats i en l’atenció de l’alumnat. 
 
 
Tercer punt: Manteniment i obres centres educatius 
 
  Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca 
 

El Sr. Enrique López informa que des de l’Ajuntament s’han realitzat a la llar d’infants 
petites actuacions durant els darrers anys, que és una llar antiga i que necessita una 
forta inversió. Manifesta que està previst al pressupost de l’exercici 2018 una inversió de 
500.000,00 €, vinculada a la possible venda de parcel·les, que permetria una adequació i 
ampliació de la Llar d’infants existent.  
 
La Sra. Magda Blanco Gibert, Directora de la Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca, 
intervé i diu que, si la inversió que es pretén fer a la llar està vinculada a la possible 
venda de parcel·les i que si finalment no es produeix la venda, es consideri la possibilitat 
de fer altres actuacions que són del tot necessàries per a la llar i que l’Ajuntament ja 
disposa de la relació d’actuacions prioritàries (canviar el terra de la llar, donar accés 
directe al pati de les aules de 2 a 3 anys, persianes, etc). Remarca també, que el 
manteniment de la llar s’ha anat fent any darrere any, però no s’ha fet cap inversió 
important. 

 
 
 



 Llar d’Infant Petete 

El Sr. Enrique López posa en coneixement del Consell Escolar que aquests darrers anys 
a la Llar d’infants Petete, hi ha llista d’espera d’alumnat que vol formalitzar la matrícula a 
la llar, principalment d’infants de 0 a 1 any. La Sra. Noelia Merino Rodríguez, directora 
de la Llar d’Infants Petete confirma que a dia d’avui hi ha una llista d’espera de 4 nadons. 
 
S’informa també que les obres d’ampliació de la llar estan pràcticament acabades i es 
preveu que al mes de gener o febrer pugui entrar en funcionament la nova aula de 
nadons i es preveu que al mes de juny aquesta estigui plena. 
 

 Escola Mare de Déu de la Roca 

El Sr. Enrique López, informa de les actuacions portades a terme pels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Tarragona al menjador escolar (substitució de la coberta i 
adequació interior) amb una inversió de 72.158,11 € i manifesta el compromís de 
l’Ajuntament d’executar les obres de reforma i ampliació de la cuina aquest estiu amb un 
cost aproximat de 171.500,00 €. 
 
Tot seguit exposa un seguit de petites actuacions realitzades a l’escola com (ombratges, 
instal·lació de bancs, instal·lació de nous mòduls al parc infantil...). 
 
Continua dient que és una instal·lació molt antiga i que des de l’Ajuntament s’està instant 
periòdicament al departament d’Ensenyament en la necessitat d’invertir en obres 
d’adequació. 
 
Intervé el Sr. Jordi Trepat Colom i diu que la Generalitat redactarà un projecte de 
mobilitat (ascensor, rampes...). 
 
Manifesta que tenen problemes en les instal·lacions, manca d’espais generals i que el 
subministrament elèctric continua tenint problemes. 
 
El Sr. Enrique López, respon que en les darreres reunions mantingudes amb el Director 
de Centres Educatius, han traslladat a la Generalitat un dossier de totes les deficiències 
del centre i la sol·licitud d’actuacions a l’escola. El departament ha demanat a 
l’Ajuntament col·laboració per fer actuacions conjuntes i el compromís que l’obra que 
s’executi sigui definitiva. 
 
El Sr. Jordi Trepat, fa un incís en relació a les obres del menjador i manifesta que tot i 
que el primer mes no van poder disposar de la sala, atès que les obres no estaven 
finalitzades i la necessitat d’adaptar espais fins a la seva finalització, estant contents amb 
el resultat final de les obres i en el desenvolupament de les mateixes, atès que cada 
setmana hi havia reunions amb els tècnics i en tot moment van estar informats de l’estat 
de l’obra. També posa en consideració la necessitat urgent de canviar les portes 
d’entrada de l’escola. 
 
 

  Escola Joan Miró 
 
El Sr. Enrique López, comenta que en aquesta escola s’ha fet l’ampliació del parc 
infantil, la instal·lació d’ombratges i bancs, demandes fetes per la pròpia escola. 
 
 



 

 
Intervé la Sra. Eva Tarragó, directora de l’Escola Joan Miró i menciona també l’obra de 
substitució de la canal de recollida d’aigües pluvials i el permanent contacte per les 
actuacions de manteniment del centre. 
 
  Escola Marcel·lí Esquius 
 
El Sr. Enrique López, comunica que previ a la instal·lació per part de l’escola d’una 
caseta de fusta i a petició del centre, l’Ajuntament ha fet un planxé de formigó. Comunica 
també que està previst fer un circuit de senyalització viària al patí de l’escola. 
 
Intervé la Sra. Montse Salsench, directora de l’Escola Marcel·lí Esquius i explica que el 
circuit i la caseta serviran per treballar a l’escola l’educació viària i el joc simbòlic, 
respectivament. 
 
Continua el regidor i explica que la darrera setmana va tenir lloc una visita per part del 
departament d’ensenyament i que s’ha demanat la instal·lació d’un mòdul nou. Es 
preveu cedir l’espai i l’ús exclusió a l’escola del parc infantil situat al costat del centre. 
 
Intervé la Sra. Montse Salsench, i manifesta que els tècnics que van fer la visita a 
l’escola evidencien la manca d’espais, però no garantitzen la instal·lació del mòdul el 
proper curs escolar i que l’informe que es redactarà es trametrà al departament 
d’ensenyament a Barcelona que en definitiva seran els qui decidiran la seva instal·lació. 
 
Finalment la Sra. Montse Salsench, diu que en el dossier no es reflecteix la petició 
d’instal·lació de proteccions a les portes de l’escola per evitar que els alumnes 
s’enganxin els dits, el regidor respon que hi ha una ordre de treball tramitada i en breu 
s’instal·laran. 
 
  Institut Antoni Ballester 

El Sr. Enrique López, informa que aquest curs escolar s’ha implantat a l’Institut Antoni 
Ballester el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Informàtica, “Sistemes microinformàtics i 
xarxes” i que ha tingut una matrícula de 23 alumnes, així mateix comunica que aquest 
any és l’últim any que s’imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació 
sociocultural i turística. 
 
Informa també que hi ha una demanda del centre per fer una activitat els dilluns, 
concretament l’activitat de “Paddel” que l’Ajuntament està estudiant com portar-la a 
terme. 
 
Intervé la Sra. Alexandra Estopà Blanch i manifesta que cal esperar que el Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà es consolidi i així poder sol·licitar la implantació d’un Cicle 
Formatiu de Grau Superior de la mateixa família professional.  
 

 Institut Miami 

Inicia el Sr. Enrique López explicant la manca d’espais que pateix l’Institut i la 
problemàtica que es planteja per al proper curs escolar. Comunica que l’ajuntament ja ha 
tingut reunions amb el departament d’ensenyament i que la situació actual requereix una 
actuació urgent per al proper curs escolar. 



 
Intervé el Sr. David García García, director de l’Institut de Miami i explica que han tingut 
una reunió in situ amb el Sr. Quim Medina Bermudez, cap de l’àrea per a la Coordinació i 
la Planificació Escolar, el Sr. Miguel Àngel Martínez, Cap de la Secció d’obres i 
manteniment i la Sra. Jacqueline Mestre Anguera, responsable Planificació Escolar dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona i van fer una valoració d’espais cara el 
curs vinent, es valora que és una situació insostenible cara l’any vinent i que s’han de 
cercar solucions urgents. 
 
El Sr. Enrique López, explica les actuacions que està portant a terme l’Ajuntament pel 
que fa referència a l’emplaçament definitiu de l’institut de Miami i que paral·lelament 
s’estan cercant solucions fins que la construcció de l’edifici sigui una realitat. 
 
Intervé el Sr. Francesc Valverde, posa en coneixement que l’equip de planificació dels 
serveis territorials té una visió global de les dificultats que hi ha d’espais, que estan 
buscant diferents solucions i s’estan analitzant conjuntament  amb l’Ajuntament la que 
sigui més idònia  però sense perdre de vista  la perspectiva, a llarg termini, de la 
construcció de l’edifici. De la participació en les taules mixtes li consta que el 
departament no vol fer grans inversions en buscar una solució que sigui temporal, sinó 
que sigui definitiva. 
 
Intervé la Sra. Margarita Vargas, representant dels pares de l’Escola Joan Miró i 
pregunta la composició de la Taula Mixta. Li respon el Sr. Francesc Valderde tot 
explicant que és un òrgan tècnic de coordinació entre l’Ajuntament i els Serveis 
Territorials d’Ensenyament i que els membres que la composen són l’Ajuntament i els 
seus tècnics, els tècnics de planificació escolar dels Serveis Territorials i l’Inspector que 
hi assisteix com a convidat.  
 
 

 Natació Escolar 
 

El Sr. Enrique López, incideix en la bona acceptació que ha tingut la implantació del 
projecte a les escoles de primària del municipi. Aquest projecte s’ha portat a terme a 
iniciativa de les famílies i que el present curs escolar i a petició del centre, s’ha implantat 
també a l’Institut Miami. 
 
Comenta, també, que la proposta va ser traslladada a l’Institut Antoni Ballester. Davant la 
impossibilitat de portar l’activitat a terme per problemes de calendari, s’ha ofert a l’Institut 
la possibilitat de realitzar un altra activitat. S’ha plantejat per part de l’Institut poder 
realitzar activitats a la pista de pàdel, de tenis o al pavelló esportiu. 
 
La Sra. Margarita Vargas, sol·licita la paraula i fa referència a la despesa del projecte, 
comenta que quan van presentar el projecte el monitoratge estava pensant perquè fos 
gent del municipi qui impartís les classes, que prèviament aquestes persones fossin 
formades i crear una borsa de treball i sol·licita que es pugui tenir en compte. 
 
  Setmana Europea de Prevenció de Residus 
 
Tot seguit, el Sr. Enrique López, dóna compte de l’adhesió  de l’Ajuntament de Mont-roig 
a la Setmana Europea de Prevenció de Residus i les actuacions que s’han portat a 
terme. 
 



 

Intervé la Sra. Montserrat Salsench, per fer un suggeriment, pel que fa referència als 
embolcalls per a l’entrepà que s’han repartit per tots els alumnes i exposa que fora bo 
que els professorat, com a model que són,  en poguessin disposa. 
 
 

 Suport a l’educació 
 
El Sr. Enrique López, dóna la paraula al  Sr. Joan Figueras Vila, tècnic de serveis socials 
de l’Ajuntament i fa una explicació de tots els ajust que es tramiten des del departament. 
 
La Sra. Joaquima Cedó, intervé per explicar els ajuts de transport escolar que ofereix 
l’Ajuntament. 
 
  Subvencions 
 
El Sr. Enrique López, comunica que l’Ajuntament ha aprovat una convocatòria de 
subvencions destinada als centres educatius per facilitar l’educació escolar dels alumnes 
del municipi amb una dotació de 25.500,00 €. (18 € per alumnes). 
 
Explica també que previ a la redacció de les bases  el Sr. Joan Figueres, s’ha reunit amb 
el directors dels diferents centres per intentar adaptar les mateixes a les necessitats de 
cada centre. 
 
La Sra. Sara Punyet Ferrer, personal docent de l’Escola Mare de Déu de la Roca, 
pregunta quan es faran efectives aquestes subvencions atès que els pressupostos 
escolars són anuals i les despeses més importants es fan a l’estiu. 
 
El Sr. Enrique López, fa referència a les bases de la subvenció, les quals contemplen la 
possibilitat de sol·licitar una bestreta del 50 %. 
 
Tot seguit explica la necessitat de crear una subvenció per entitats/associacions sense 
ànim de lucre del municipi o empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius 
del municipi i que incloguin a les seves activitats extraescolars infants de Mont-roig del 
Camp amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i/o disminució. 
 
El Sr. Josep Mª Vendrell Monell, representant dels pares de l’Escola Mare de Déu de la 
Roca sol·licita informació sobre la documentació que se’ls demanarà per sol·licitar la 
subvenció, informació que se li és facilitada pel Sr. Joan Figueras. 
 
El Sr. Enrique López, per finalitzar el punt, informa també de la subvenció destinada a 
les AMPA’s. 
 
 

Quart punt: Sol·licitar de nou la implantació de la Jornada continuada a les Escoles 
d’Educació Infantil i Primària del municipi 
 
El Sr. Enrique López, intervé i manifesta que des dels centres educatius estant instant 
novament a l’Ajuntament a sol·licitar davant del departament d’Ensenyament la implantació 
de la jornada continuada a les escoles d’educació infantil i primària del municipi i que 



l’Ajuntament pren el compromís que a inicis d’any començar a tenir les reunions pertinents, 
millorar el projecte i poder anar a defensar de nou la seva implantació. 
 
S’aprova per unanimitat tornar a sol·licitar la implantació de la jornada continuada. 
 
 
Precs i preguntes 
 
La Sra. Imma Margalef Ciurana, regidora de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, pregunta 
que si amb la incorporació de l’institut s’ha de modificar el reglament del Consell Escolar 
Municipal, la Sra. Joaquima Cedó li respon que la representativitat estava 
sobredimensionada i que per normativa el nombre de representants és el mateix, per tant la 
composició és de 33 membres. 
 
La Sra. Imma Margalef, posa en coneixement dels assistents de la moció aprovada pel ple 
de l’Ajuntament, presentada per ERC, moció de suport i adhesió al manifest de 
somescola.cat per refermar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social que 
aquesta representa, aprovada amb quinze vots a favor i 2 en contra. 
 
Segueix la seva intervenció i pregunta quina llista d’espera hi ha a la llar d’infants Mare de 
Déu de la Roca. Respon la Sra. Magda Blanco i diu que actualment hi ha 3 nadons en llista 
d’espera i recorda la manca d’espais per poder habilitar una aula nova. 
 
El Sr. Enrique López reitera el compromís d’invertir en la llar d’infants de Mont-roig. 
 
Finalment sol·licita que el Consell es convoqui amb la periodicitat que marca el reglament. El 
Sr. Enrique López respon que la manca de personal al departament ha fet que es 
prioritzessin les necessitats dels centres escolars. 
 

A les 21:00 es dóna per finalitzada la reunió. 


