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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 28 de novembre de 2019

A Reus, el dia 28 de novembre de 2019 a les 17.30 h i en única  convocatòria, es reuneixen a l'escola
Rubió i Ors prèviament convocats i sota la presidència delegada del Sr. Daniel Recasens Salvador, regidor
d'Educació, de Cultura i de Política Lingüística, els membres del Consell Escolar Municipal que tot seguit
s’assenyalen per celebrar la reunió extraordinària, les senyores i els senyors:

Judit Brugués Mellado, sector Ajuntament, JXREUS
Carles Francesc Macaya Elias, sector Ajuntament, ARA REUS
Alberto Segura Franco,  sector Ajuntament, C'S
Bruno Morejón Mateo, sector Ajuntament, ERC
Tania Agudo Cabana, sector Ajuntament, PSC
Montserrat Pagès Pallisé, sector Ajuntament, IMFE-Mas Carandell
Rosa Ana García Sierra, sector Ajuntament, escoles de música
Iraida Belmonte Sevil, sector Ajuntament, escoles d’educació especial
Ana Belén Castaño Sanchez, sector Ajuntament, Federació Associacions de Veïns de Reus
Noelia Borràs Millán, sector pares i mares primària pública
Mario Guerrero Torres, sector pares i mares primària pública
Carme Reyes Calvo, sector pares i mares primària concertada
M. Carme Camacho Álvarez, sector pares i mares secundària concertada
Laura Lasheres Abad, sector professorat infantil i primària pública
Verònica Garias Pérez, sector professorat infantil i primària pública
Ada Fernández Alcaraz,  sector professorat infantil i primària concertada
Neus Hernández Ferré, sector professorat secundària concertada
Marta Múrria Pons, sector professorat USTEC
Ignasi Fernández Daroca, sector professorat ASPECP
Ana María Garcia Jové, sector professorat escoles d’adults
Joaquim Vilafranca Pijoan, sector professorat escola Art i Disseny
Robert Alejandro Ionita, sector alumnat secundària obligatòria
Antonieta Roig Ricart, sector direcció infantil i primària pública
Núria Serrano Sastre, sector direcció infantil i primària pública
Montserrat Plans Roqueta, sector direcció secundària pública
Raimon Martí Arbós, sector direcció secundària pública
Antoni Montserrat i Duch, sector titulars primària concertada
Eloisa Sugrañes Morales, sector titulars primària i secundària concertada
Irene Llanas Rivera, sector PAS
Natàlia Bley Guinovart, sector llars d’infants públiques
Antonia Aguilar Gordillo, sector llars d’infants subvencionades

Dels membres convocats, han excusat l’absència a la Secretaria del CEM:
 
Judit Brugués Mellado
Alberto Segura Franco
Bruno Morejón Mateo
Rosa Ana García Sierra
Ana Belén Castaño Sanchez
Neus Hernández Ferré
Marta Múrria Pons
Ignasi Fernández Daroca
Ana María Garcia Jové
Marta Múrria Pons
Raimon Martí Arbós
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Fa de secretària Raquel Prius Sardà, cap d’Ensenyament i Assessorament Lingüístic.
També hi assisteixen: Encarna Rega Molina i Montse Piñero Palau, de l'Àrea d'Educació.

Pren la paraula la Presidència per saludar i donar la benvinguda als membres del plenari del nou CEM a qui
agraeix la presència i encoratja a treballar per l'educació a la ciutat en el decurs dels dos propers anys.
El president els exposa que la línia de treball de la nova regidoria d'Educació es fonamenta en dos eixos
bàsics: la lluita contra la segregació escolar i l'Educació 360, educar des de tota la ciutat i durant tota la
vida. Recasens convida els membres del CEM a trobar-nos en aquests i en altres àmbits que s'aniran
definint. 

El CEM, que representa actualment la comunitat educativa no universitària, pot anar més enllà perquè la
ciutat és educadora des de qualsevol àmbit i és per això que la intenció és que esdevingui una eina nova,
un consell educatiu amb una representació diversa que ha de poder superar l'actual dèficit democràtic que
pateixen òrgans de representació com és aquest, com demostren les dades comparatives de les dues
darreres eleccions per renovar els membres que en formen part:

D. Recasens cedeix la paraula a la secretària del CEM perquè informi de les competències i la metodologia
de treball d'aquest òrgan de participació segons la normativa sectorial vigent. 
La secretària afegeix que és un reglament antic que convindrà actualitzar conforme avancin les coses, com
ha esmentat la presidència. 

https://www.reus.cat/serveis/reglament-cem

Informa també de les comissions de treball creades durant el mandat de l'anterior CEM: la CT sobre el
model educatiu de ciutat i la CT de seguiment de l'Estudi d'escolarització a Reus. 
D. Recasens convida a fer propostes per a la creació d'alguna nova comissió de treball avui mateix o en
qualsevol reunió ordinària que es convoqui.

Finalitzat l'acte de constitució del plenari, es passa al 2n punt de l'ordre del dia, la constitució de la Comissió
Permanent del CEM. La Presidència cedeix la paraula de nou a la secretària per formalitzar l'elecció dels
membres que han de formar part d'aquesta comissió,  un membre de cada sector.

Celebrades a Reus el dia 26 de juny de 2019

Padró d'electors Votants %
CENS D'ELECTORS

SECTOR EDUCATIU 
Professorat 213 17 8,0%

Pares i mares 193 9 4,7%
Personal d'adm. i serveis 45 3 6,5%

Alumnat 43 1 2,3%
TOTAL 494 30 6,1%

ELECCIONS A LA RENOVACIÓ DEL CEM 2017-2019

Celebrades a Reus el dia 26 de juny de 2017

Padró d'electors Votants %
CENS D'ELECTORS

SECTOR EDUCATIU 
Professorat 215 9 4.19

Pares i mares 197 5 2,5%
Personal d'adm. i serveis 46 2 4,4%

Alumnat 49 1 2,0%
TOTAL 507 17 3,4%
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Es demana qui vol formar-ne part, i vist el resultat per sectors, segons l'article 16 del Reglament del CEM
de Reus, la Comissió Permanent queda constituïda i integrada pels següents membres: 

Sector representat Nom i cognoms 
President, per delegació Sr. Daniel Recasens Salvador
Representant de l'Ajuntament Sra. Montserrat Pagès Pallisé
Representant titulars escola privada/concertada Sra. Eloisa Sugrañes Morales
Representant direccions primària pública Sra. Antònia Roig Ricart
Representant direccions secundària  pública
Representant professorat Sra. Ada Fernández Alcaraz
Representant alumnat Sr. Robert Alejandro Ionita
Representant pares i mares Sr. Mario Guerrero Torres
Representant PAS Sra. Irene Llanas Rivera
Representant llars d'infants Sra. Natàlia Bley Guinovart
Representant dels sindicats

Són funcions de la Comissió Permanent, si bé recauen en la Secretaria del CEM des de fa molts
anys, les que es descriuen a continuació.  Pel que fa al règim de reunions, aquestes es convoquen a
iniciativa pròpia o a sol·licitud d'1/3 dels membres del CEM.

a) Portar a terme totes les decisions preses en sessió plenària.

b) Preparar i dirigir les activitats previstes i impulsar i coordinar el treball de les comissions.

c) Portar la gestió administrativa del CEM.

S'aproven la constitució i la composició de la Comissió Permanent del CEM.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18 h de la qual com a secretària estenc aquesta
acta. 

 
President delegat del CEM Secretària del CEM 

S'adjunta documentació relativa a les eleccions del CEM i composició
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