ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 25 D'ABRIL DE 2017
NÚM. PLE2017/3
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 25 d'abril de 2017
Horari: 19:00 h. a 19:20 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (PDeCAT)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (PDeCAT)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (PDeCAT)
Sr. Marta Romà Serra (PDeCAT)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (PDeCAT)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 25
d'abril de 2017, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número
PLE2017/3 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, els senyors i
senyores més amunt esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
1. DESIGNACIÓ MEMBRES CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
2. RECTIFICACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER LA GESTIÓ DELS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR
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1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació determina la constitució dels Consells
Escolars Municipals en municipis als quals s’hagi delegat competències per a
gestionar centres públics, que imparteixin primer cicle d’educació infantil,
ensenyaments artístics o educació d’adults.
El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals
d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, determina la
composició dels consells escolars municipals. Els municipis amb més d’un centre
educatiu de nivell no universitari i menys de sis han de tenir 22 membres, garantint la
participació dels sectors següents: Corporació municipal, mestres i professorat, pares i
mares d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de
centres públics i titularitat dels centres privats.
En data 30 de gener de 2017 el Ple de l’ajuntament aprovà inicialment el Reglament
d’organització del Consell Escolar Municipal de Sant Pol de Mar, quedant aprovat
definitivament en no haver-se presentat al·legacions i procedint-se a la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 10 d’abril de 2017.
L’esmentat reglament indica la composició dels membres d’aquest òrgan consultiu de
la forma següent:
“Article 2.- Organització del Consell Escolar
b) Actuaran com a vocals:
4 membres del Consistori designats pel Ple incloent el/la president/a
4 membres designats pel sector de pares i mares d’alumnes
2 membres designats per l’alumnat (*)
4 membres designat pel professorat
2 membres designats pel personal d’administració i serveis dels Centres
3 Directors/es dels centres públics del municipi.
3 membres addicionals designats pel Ple (*)
(*) Els membres representants de l’alumnat s’incrementaran en 2 més a partir del
moment en què es disposi d’estudis de batxillerat en el municipi.
Els 3 membres addicionals designats pel Ple quedaran en 1 quan hi hagi un increment
dels representants del sector de l’alumnat.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, d’acord amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Designar els 4 membres del Consistori en el Consell Escolar Municipal:
Presidenta: Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa
1a vocal: Sra. Marta Romà Serra
2n vocal: Sr. Daniel Comas Verdaguer
3r vocal: Sr. Albert Font Lacambra
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SEGON.- Designar els 3 membres addicionals del Consell Escolar Municipal.
1r membre addicional: Sr. Bernat Ferrer Roura
2n membre addicional: Sra. Marta Talamàs Roura, psicopedagoga
3r membre addicional: Sr. Xavier de Montellà Llaurador, tècnic de joventut
TERCER.- Donar compte dels acords a la primera sessió plenària del Consell Escolar
Municipal.
INTERVENCIONS
El regidor d’ICV, Sr. Ferrer i de Junts per Sant Pol, Sr. Daniel Comas, presenten
esmena per modificar els membres proposat per cadascun dels seus grups
respectivament.
Concretament per ICV es proposat el Sr. Manel Puig Borrell i per Junts per Sant Pol la
Sra. Carme Pomés Codina.
Sotmesa a votació l’esmena és aprovada per unanimitat.
PROPOSTA ESMENADA:
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació determina la constitució dels Consells
Escolars Municipals en municipis als quals s’hagi delegat competències per a
gestionar centres públics, que imparteixin primer cicle d’educació infantil,
ensenyaments artístics o educació d’adults.
El Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals
d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals, determina la
composició dels consells escolars municipals. Els municipis amb més d’un centre
educatiu de nivell no universitari i menys de sis han de tenir 22 membres, garantint la
participació dels sectors següents: Corporació municipal, mestres i professorat, pares i
mares d’alumnes, alumnes, personal d’administració i serveis de centres, direcció de
centres públics i titularitat dels centres privats.
En data 30 de gener de 2017 el Ple de l’ajuntament aprovà inicialment el Reglament
d’organització del Consell Escolar Municipal de Sant Pol de Mar, quedant aprovat
definitivament en no haver-se presentat al·legacions i procedint-se a la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 10 d’abril de 2017.
L’esmentat reglament indica la composició dels membres d’aquest òrgan consultiu de
la forma següent:
“Article 2.- Organització del Consell Escolar
b) Actuaran com a vocals:
4 membres del Consistori designats pel Ple incloent el/la president/a
4 membres designats pel sector de pares i mares d’alumnes
2 membres designats per l’alumnat (*)
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4 membres designat pel professorat
2 membres designats pel personal d’administració i serveis dels Centres
3 Directors/es dels centres públics del municipi.
3 membres addicionals designats pel Ple (*)
(*) Els membres representants de l’alumnat s’incrementaran en 2 més a partir del
moment en què es disposi d’estudis de batxillerat en el municipi.
Els 3 membres addicionals designats pel Ple quedaran en 1 quan hi hagi un increment
dels representants del sector de l’alumnat.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, d’acord amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Designar els 4 membres del Consistori en el Consell Escolar Municipal:
Presidenta: Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa
1a vocal: Sra. Marta Romà Serra
2n vocal: Sra. Carme Pomés Codina
3r vocal: Sr. Albert Font Lacambra
SEGON.- Designar els 3 membres addicionals del Consell Escolar Municipal.
1r membre addicional: Sr. Manel Puig Borrell
2n membre addicional: Sra. Marta Talamàs Roura, psicopedagoga
3r membre addicional: Sr. Xavier de Montellà Llaurador, tècnic de joventut
TERCER.- Donar compte dels acords a la primera sessió plenària del Consell Escolar
Municipal.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta esmenada per a l’aprovació de la sessió
extraordinària de data 25 d’abril de 2017, ÉS APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
0 abstencions: cap

2. RECTIFICACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER LA GESTIÓ DELS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR
Vist el model de conveni de col·laboració presentat recentment pel Consell Comarcal
del Maresme, que atenent les peticions de diversos ajuntaments de la comarca, ha
modificat diversos paràgrafs del conveni inicialment proposat.
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Vist l’informe emès per l’educadora social, que valora de forma positiva i necessària
l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per tal
de regular les tasques de cada administració en la gestió d’aquestes ajudes.
Atès el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el model de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del
Maresme que rectifica l’aprovat en el plenari de data 27 de març de 2017 en relació
amb la gestió dels ajuts individuals de menjador.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la seva signatura.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i als serveis
socials municipals de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Josep Parada, exposa breument les raons per les quals s’ha
de rectificar el Conveni recentment aprovat i les diferències existents entre l’aprovat i el
que es proposa rectificar.
VOTACIONS
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 25 d’abril de 2017, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:20 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDESSA

Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA

M. Carme Solís Ferrer

5

