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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EL DIA 5 
DE NOVEMBRE DE 2019 

En les dependències de la Regidoria d’Educació, a les 18 hores del dia 5 de novembre de 2019, 
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, es reuneixen els membres del Consell Escolar Municipal 
(CEM), per tal de celebrar reunió plenària ordinària. 

Ostenta la Presidència la tinenta d’alcalde d’Educació, Universitat i Escoles Infantils, Sra. M. 
José Martínez Gutiérrez. 

Hi assisteixen els senyors i les senyores vocals: 

Hi assisteixen com a convidats:  

Sr. Santiago Ule, coordinador de l’Àrea Socioeducativa, Sra. Eva M. Crisol Arjona, del Grup 
Municipal Ciutadans, Sra. Elena Bonet, del Grup Popular, i Aurora Rodil, del Grup Vox. 

Pares/Mares/Alumnes Situació 

Juan Antonio Carretero Ponce Assisteix 

Emilia Cutillas de Frías No assisteix 

Nuria López López Assisteix 

Encarnación Martínez García No assisteix 

Rosa M. Moya Martínez No assisteix 

M. Rita Sierra Hidalgo Es disculpa 

M. Dolores del Valle Vilella No assisteix 

Francisco Menargues García No assisteix 

Raúl Vargas Moreno No assisteix 

Professors/PAS Assistència 

Josefa Blasco Blasco No assisteix 

Vicent Estrada i Pérez  Assisteix 
María Lilia Marinez Galvany Assisteix 
Alberto Tortosa Gómez Assisteix 
M. Soledad Bleda Assisteix 
M. Ángeles Torres García Assisteix 
Sergio Carbonell Peral  Assisteix 
Juan Pablo Pérez Pereda Assisteix 
Tomás Mora Antón Assisteix 

Directors/es Assistència 

Elvira Quiles Antón Assisteix 
Isabel Picó Ledesma Assisteix 
Jesús Román García Assisteix 

Administració Educativa Assistència 

Ester Álvarez Assisteix 
Julián Fernández Assisteix 

Organitzacions Sindicals Assistència 

Rosa Candela Canals Assisteix 
Rosa M. Estopiñán Assisteix 

Associacions de Veïns Assistència 

Virgilio López Camarasa Assisteix 

Ajuntament Assistència 
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Actua com a secretari el cap de la Secció Tècnica d’Educació, Sr. Ignacio Llop Pérez. 

ORDRE DEL DIA 

1r Aprovació o modificació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
2n Informe Sra. presidenta 
3r Informació Escolarització 2019/20 
4t Informe Comissió Absentisme Escolar 
5é Precs i Preguntes 
 

1r Aprovació o modificació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

No havent-hi objeccions a la redacció de l’Acta de la Sessió Anterior, s’aprova per unanimitat. 
 

La Sra. presidenta presenta el Sr. Julián Fernández, inspector d’Educació, que ve en substitució 
del Sr. Vento, actual director territorial, i el Sr. Santiago Ule, coordinador de l’Àrea Socioeducativa. 

 

2n Informe Sra. presidenta 

 La Sra. presidenta informa de la ràpida celebració de l'estat de la ciutat. Atesa la urgència de 
temps en el qual s'havia de proporcionar un representant, s'ha pensat en la Sra. Elvira Quiles, que l'any 
anterior ja va realitzar aquesta funció. 

El Sr. Estrada entén que, independentment que la Sra. Quiles és digna representant, haguera sigut més 
adequat que s'haguera consensuat en aquest CEM. 

Atesa la urgència amb la qual s'anuncia la convocatòria de l'Estat de la Ciutat, es proposa plantejar-ho 
en el CEM de juny /juliol per a consensuar el pròxim representant per a l'any 2020. 

A continuació, la Sra. presidenta procedeix a informar de la situació del Pla Edificant en cadascun dels 
centres contemplats en aquest programa: 

Amb delegació de competències acceptades 

 

En fase d'Execució d'obra: 

- Projecte d'Ampliació de tres aules d'infantil en CEIP Garrofers 

Iniciada obra amb data 6 de setembre 

Data prevista finalització: 9 de gener 2020 

 

- Projecte construcció de menjador CEIP Jaume Balmes 

Data inici obra: 7 d'octubre 

Data prevista finalització: 9 març 2020 

 

En fase d'Adjudicació d'obra: 

- Projecte d'Ampliació de tres aules d'infantil en CEIP La Gàl·lia 

Licitat. 

Pendent que la mesa de contractació notifique l'empresa adjudicatària. 
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- Projecte d'Ampliació de tres aules d'infantil a la Vallverda. 

Amb projecte elaborat i licitat. 

14 ofertes presentades i en estudi per part dels tècnics municipals. 

 

- Projecte d'Ampliació de dues aules IES Montserrat Roig. 

Projecte elaborat pendent de licitar. 

 

Amb projecte elaborat i sense licitar: 

 

- Projecte reparació coberta gimnàs i menjador CEIP El Palmerar. 

A l'espera de rebre el projecte encarregat per Conselleria per a procedir a la seua licitació. No està en 
contractació encara. 

 

En fase d'adjudicació d'honoraris per a la redacció del projecte: 

 

- Projecte d'Ampliació CEIP La Baia. 

Amb retenció de crèdit i sense licitar. 

Ja han sigut aprovats per Junta de Govern els plecs tècnic i econòmic i el següent pas és que isca a 
licitació. 

 

- Projecte construcció de gimnàs CEIP López Orozco. 

Amb retenció de crèdit i sense licitar. 

 

- Projecte de nova construcció de CEIP núm. 37 (Zona Travalón). 

Amb retenció de crèdit i sense licitar. 

 

- Projecte de nova construcció del CEE Verge de la Llum. 

Amb retenció de crèdit i sense licitar. 

 

- Projecte de 6 aules d'infantil i un gimnàs com a ampliació del CEIP Rodolfo Tomás Samper a l'Altet. 
Memòria d'actuació enviada. Conselleria ha aprovat la memòria presentada i hem sol·licitat la 
delegació de competències a la mateixa per a iniciar tot el procediment. 
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Actuacions pendents d'aprovació: 

 

- Projecte de construcció de gimnàs en el CEIP Vicente Blasco Ibáñez. 

Memòria d'actuació enviada i sense resposta per part de Conselleria. 

Aquesta memòria es va remetre després de maig de 2019. Està en fase d'estudi per a la seua aprovació 
per part de Conselleria. 

 

- Projecte d'ampliació de l'IES Sixto Marco per a albergar el Centre de Referència Nacional del Calçat. 

Avantprojecte redactat per a consensuar amb Conselleria el programa de necessitats. 

 

La Sra. presidenta explica com el Pla Edificant constitueix una realitat tal com s'acaba d'explicar. A poc 
a poc es van materialitzant els projectes. A poc a poc aquest CEM podrà anar apreciant els progressos 
que es van materialitzant. 

El Sr. Tortosa s'interessa pel projecte del CEIP La Paz. La Sra. presidenta li comenta que el 
Projecte de La Paz no està en el Pla Edificant, el gestiona directament Conselleria d'Educació. 

Es va arribar al compromís amb la Comunitat Educativa d'un nou centre escolar. Costava igual 
rehabilitar que un centre de nova planta. 

Els marges de temps que Conselleria ens ha informat són de: final d'any el projecte redactat. A 
la fi de desembre vindran a reunir-se amb la comunitat educativa per a presentar l'esborrany del 
projecte i que es puga licitar a l'inici de l'any. A finals de l'any 2020 podria començar l'obra. Al gener 
s'habilitarà l'espai necessari per a les noves aules prefabricades que faran falta per al col·legi mentre 
duren les obres de construcció. Per a 2021 podria estar el col·legi nou. 

El Sr. Estrada s'interessa per les obres de l'IES de Torrellano. 

S'està treballant des de Conselleria per a la segona fase de les mesures de seguretat. Està 
pendent de licitació. Des de Direcció Territorial s'han realitzat els informes tècnics preceptius. 
Pròximament podrà Conselleria licitar l'obra. 

Les mesures de seguretat es compleixen i és segura l'assistència al centre de tota la comunitat 
educativa. 

L'IES núm. 11 segueix el seu procés. S'han presentat 28 ofertes, això comporta un grau de 
complexitat, atés el volum de projectes que cal estudiar i valorar. Hi ha dos tècnics a València dedicats 
íntegrament a aquest estudi. 

Confia que abans de cap d'any estiga adjudicada l'obra. 

El Sr. López s'interessa per l'obra del col·legi de la Gàl·lia. 

La Sra. presidenta li amplia la informació abans comentada, s'han presentat les ofertes, 
estudiades per parts dels tècnics i la mesa de contractació ha de reunir-se per a establir l'empresa 
adjudicatària. 

En el col·legi Els Garrofers s'està treballant sense cap incidència, es compleixen 
escrupolosament les mesures de seguretat establides i la Comunitat Educativa mostra la seua 
satisfacció per com es desenvolupen aquestes. 
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El CEIP La Baia ha sol·licitat iniciar el procés per a procedir a la modificació de la Jornada 
Escolar. La Sra. presidenta entén que si no hi ha objecció per part dels presents, es valore per a evitar 
així realitzar un CEM extraordinari per a tractar aquest tema. 

El CEM es pronuncia a favor que continue el procés iniciat per la Comunitat Educativa de la 
Baia perquè decidisca si modifica la Jornada Escolar. 

En un altre ordre de coses, la Sra. presidenta comenta la ràpida designació dels representants 
de l'Ajuntament davant els consells escolars de centre. La previsió és portar la nova proposta a la Junta 
de Govern del 15 de novembre, ja que el 21 d'aquest mes són les eleccions a aquests òrgans de 
participació. Per això, sol·licitem als grups polítics que traslladen, com més prompte millor, aquells que 
seran les persones que ocuparan aquests llocs en els diferents col·legis del municipi. 

Com a repte de la mateixa Regidoria, s'ha de fer un acompanyament a les persones 
designades, atés que són voluntàries, s'intentarà realitzar dues reunions anuals en les quals a més de 
ser un canal d'informació cap a la Regidoria, es puga disposar d'un espai on es puguen intercanviar 
impressions, veure de millorar les situacions que es comenten en els consells, etc. 

Que tinguen una eina de treball àgil, una fitxa on poder reflectir els aspectes més significatius 
del tractat en el Consell i que puguen ser una representació de l'Administració local. 

 

3r Informació Escolarització 2019/20 

La Sra. presidenta informa que en les butlletes d'estat d'escolarització de Secundària i FP falten dades 
que s'aniran completant. 

L'escolarització ha sigut similar a la de cursos anteriors; en FP es genera un desconcert al juliol on 
molts sol·licitants apareixen sense plaça escolar. Amb el procés que es realitza al setembre, es regula 
l'admissió i la major part aconsegueix plaça escolar d'acord amb els seus interessos. 

Anteriorment, hi havia una comissió d'escolarització d'FP i es tenia més i millor informació sobre 
aquest tema. Amb la nova normativa va desaparéixer. Valorar, si escau, des del nou Consell Municipal 
d'FP demandar una nova regulació que permeta compartir la informació del procés d'admissió en la 
Formació Professional. 

 

En Educació Infantil i Primària es van assignar el mes de juliol: 253 places escolars i el mes de 
setembre 237. 

En Educació Secundària es van escolaritzar al setembre: 215 i 57 de Batxillerat. 

Després d'aquestes comissions s'han escolaritzat des de la Regidoria d'Educació: 

• Primària: 108 alumnes 

• Secundària: 74 alumnes 

 

Setmanalment es continuen escolaritzant de deu a dotze alumnes nous de Secundària i de 
Primària... 

La Sra. Álvarez informa que en paral·lel també es donen de baixa cada setmana alumnes que 
es desplacen a altres localitats. 
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La Sra. presidenta anuncia la constitució del CMFP el dilluns 18 de novembre. Felicita aquest 
Consell perquè li consta que l'impuls per a aquesta creació ha sorgit d'aquest CEM i serà una realitat 
en breu. 

 

 

 

4t Informe Comissió Absentisme Escolar 

 

La Sra. presidenta fa un repàs a la memòria que s'ha enviat als diferents vocals del curs 
2018/19 referida a l'Absentisme Escolar en la localitat. 

Des del curs 2006/07 fins a l'actualitat es poden apreciar els percentatges d'absentisme 
escolar en el municipi. 

Funciona molt bé la Comissió d'Absentisme i tots els membres que la componen treballen 
coordinadament perquè siga un èxit la seua labor. 

Hi ha xicotetes pujades en l'absentisme, no són significatives, atés que estan incloses la 
població de prevenció (Infantil). 

L'engranatge funciona i es manté un nivell efectiu elogiable. 

En Secundària es continuen prioritzant les actuacions en 1r i 2n ESO que és on es produeix en 
molts casos l'inici de l'absentisme. 

Han funcionat molt bé els tallers d'habilitats socials dirigits a alumnes i alumnes de 6é de 
Primària per a la prevenció de l'absentisme i l'adaptació. En 12 centres de Primària. 

Per a aquest curs escolar, ens hem proposat incrementar la partida pressupostària del 
Programa d'Absentisme que ens permeta incrementar aquests tallers preventius. 

En general, els percentatges de millora són els que més avancen, encara que es continuen 
mantenint en Secundària els percentatges de dificultats en la millora dels absentistes recalcitrants. 

Es valora significativament el programa de les aules compartides de Secundària. Fan una labor 
molt positiva. 

Necessitem a escala municipal més personal tècnic de referència en Benestar Social i els 
centres educatius, en el Programa de Família i Emergència... Continuarem insistint per a la seua 
dotació. 

Es continuarà apostant per la prevenció en el nivell de l'educació infantil. Cada vegada hi ha 
més col·laboració per a la detecció precoç en aquesta etapa, la qual cosa permet conscienciar les 
famílies des del principi en el tema. 

 

5é Precs i Preguntes 

 

La Sra. Marinez s'interessa pel nom del nou institut (núm. 11). És el Consell Escolar del Centre 
el que fa la primera proposta, han vist les declaracions del Sr. alcalde denominant aquest centre com 
"Vicente Verdú" i li ha resultat estrany. 

La Sra. presidenta i el Sr. secretari expliquen que en anunciar, per fi, que aquest IES ha entrat 
en el procés de construcció s'ha citat amb nom propi d'il·licità de prestigi cultural. Evidentment, quan 
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es construïsca, es designe equip directiu, es constituïsca el seu Consell Escolar... se seguirà el 
procediment de proposar un nom al CEM i aquest a l'Ajuntament per a elevar la proposta que es 
considere a la Conselleria d'Educació. 

La Sra. Candela entén que també podrà triar-se un nom de dona, i que li ha estranyat que 
s'anunciara aquest nom en els mitjans de comunicació. 

La Sra. presidenta comenta que es podria suggerir al col·legi 37 que valoren si els agrada la 
idea de designar el seu centre amb un nom de dona... 

El Sr. secretari recorda un acord d'un Consell Escolar sobre una proposta de nom que va ser 
modificat pel Consell Municipal que al seu torn va ser modificat per la Conselleria d'Educació. 

El Sr. López s'interessa pel Centre de Referència Nacional del Calçat i per si està subvencionat 
per l'Estat aquest projecte. 

La Sra. presidenta li explica que aquest projecte està en el programa Edificant. 

És prioritat per a l'Equip de Govern, però va més lent perquè hi ha un problema amb el solar 
confrontant, atés que la Guàrdia Civil entén que se li va cedir per part de l'Ajuntament una part 
d'aquest solar. En el moment que es resolga aquest litigi, es podrà consensuar el projecte amb la 
Conselleria d'Educació. 

No existeix subvenció estatal. És la Conselleria d'Educació la que es fa càrrec per mitjà del Pla 
Edificant. 

Sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 19 hores, en el dia i lloc de 
l'encapçalament. 

 

Vist i plau 

M. José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consell Escolar Municipal 


