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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL EN SESSIÓ 
EXTRAORDINARIA REALITZADA EL DIA 21 DE FEBRER DE 2018 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Pedreguer, el vint-i-u de 

Febrer de dos mil divuit. 
Prèvia convocatòria a tal efecte, es reuniren el Consell Escolar 

Municipal sota la Presidència del Sr. Alcalde, amb l’assistència dels 
senyor/es expressats al marge, membres del Consell Escolar Municipal, 
per realitzar sessió extraordinària.  

No assistiren Elvira Moncho i Pepa Álvarez. 
També assistí el Regidor, David Prats. 
A les dotze hores i trenta minuts, la Presidència declarà oberta la 

sessió.  
 Tot seguit es passà als punts de l’ordre del dia: 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior (28/06/2017). 
Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior distribuïda amb la 

convocatòria i no havent-hi observacions, es considerarà aprovada per 
unanimitat. 

2.- Proposta adhesió al Pla Edificant. 
Prengué la paraula la directora del Col·legi Trinquet per a dir que 

si en l’adhesió al Pla la Conselleria és la que decideix el que hi ha que 
fer, té entés que la Conselleria vol tirar l’edifici i fer-ne un nou. Fa un 
parell d’any es fa ver una reforma dels pilars. Si es fa un edifici nou, vol 
veure els plànols del nou col·legi. A dia d’avui el centre disposa d’unes 
comoditats, té una qualitat, té aules de música d’angles. El que hi hauria 
que fer es cada estiu una reforma per a no distorsionar el curs. Li 
preocupa el trasllat dels alumnes mentre es realitzen les obres.  

La Sra. Inspectora digué que el Pla Edificant el realitza 
l’Ajuntament, el projecte d’execució de l’obra el realitza l’Arquitecte de 
l’Ajuntament, és el municipi el que proposa el que es vol realitzar i ho 
executa supervisat pels tècnics de Conselleria. 

Si el municipi s’adhereix al Pla Edificant, la realització de les obres 
és més ràpid, sinó, la Conselleria té una oficina tècnica amb poc personal 
i les obres es demoren més. 

El Sr. Alcalde digué que el que es pretenia al Col·legi Trinquet era 
una reforma integral del centre, va vindre una tècnica de la Conselleria i 
va fer un informe de les necessitats. 

David Prats afegí que les obres les executa l’Ajuntament, però 
amb diners de la Conselleria i no sabem els que ens corresponen. 

Roser Cabrera digué que si el col·legi no ha de tindre la mateixa 
qualitat que té ara, no s’adhereix al Pla.  

La directora de l’Escola Infantil preguntà si l’escola infantil es pot 
adherir a eixe pla, per a acondicionar l’aula de 0-1 any, per a poder 
sol·licitar autorització, ja que hi ha demanda per part dels pares. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurijane Ferreira digué que els pareix bé que l’Ajuntament s’ocupe 
de les obres però voldria saber quant de temps estarien en barracons i 
sol·licita que es complisquen els terminis, dona igual que les obres les 
faça l’Ajuntament com la Conselleria.  

Prengué la paraula el director del Col·legi Alfàs per a dir que, des 
de l’any 1989 el col·legi està demanant un gimnàs, després es va 
sol·licitar la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 
reduïda. A principi de curs va caure un mur a causa d’una tempesta, al 
mes de desembre es va enviar la memòria de construcció del mur, en 
van dir que es posaria a la partida d’obres urgents, després la Regidora 
d’Obres Públiques em va dir que inclogueren aquesta obra al Pla 
Edificant. Aquestes són les propostes que presenta el Centre per a 
incloure-les dins del Pla. 

El director de l’institut proposà l’ampliació del Centre. 
La directora del Col·legi Trinquet digué que al Consell Escolar del 

Centre es va informar però no es va votar l’adhesió al Pla. Afegí que el 
tècnic té que valorar la remodelació integral, però a veure si es pot fer 
en fases. Al mes d’octubre una tècnica de la Conselleria va visitar el 
centre i va fer un informe valorat de les necessitats. Després el Regidor 
d’Educació es reuneix a la Conselleria i li diuen que a l’igual s’ha 
d’enderrocar l’edifici. I vol saber com seria el nou i els terminis de 
trasllat.  

En aquest moment, parla per telèfon amb Amparo, tècnica de la 
Conselleria que va visitar el Centre i li sol·licita l’informe de necessitats 
que va realitzar. 

Aurijane Ferreira afegí que la comunitat educativa del centre 
prefereix que no es produïsca l’enderrocament i que no es traslladen a 
barracons, però si algun informe ho aconsella i es necessari volen saber 
qui serà el responsable del trasllat i durant quin termini estaran en 
barracons. que la comunitat educativa del centre  

L’Alcalde contestà que l’execució de les obres es planifica en 
temps i forma.  

Roser Ballester digué que volen que el trasllat estiga organitzat 
per a que pares i/o professors no tinguen que fer les tasques de trasllat.  

Roser Cabrera afegí que si s’ha de fer un trasllat, que es contracte 
a una empresa per a que a l’inici del curs estiga tot realitzat. Així mateix, 
digué que s’adherien al Pla amb les següents condicions: que si s’ha 
d’enderrocar l’edifici, que el trasllat es realitzara per una empresa 
especialitzada i si en els plànols nous veien que es perd qualitat respecte 
al servei de menjador, superfícies de les aules, etc. no ens adherim al dit 
Pla. 

S’acordà aprovar l’adhesió al Pla Edificant per a la millora de les 
infraestructures educatives amb les propostes presentades pel Col·legi 
Alfàs (gimnàs, ascensor adaptat i construcció d’un mur) i l’adequació  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integral del Col·legi Trinquet amb les següents condicions: que si s’ha 
d’enderrocar l’edifici, que el trasllat es realitze per una empresa 
especialitzada, que s’informe dels plànols nous i si es veu que es perd 
qualitat respecte al servei de menjador, superfícies de les aules, etc. no 
s’adheriran. 

Així mateix, s’acordà que en un futur es valorarien les actuacions 
d’ampliació de l’IES i l’adequació d’una aula per a alumnes de 0-1 any a 
l’Escola Infantil. 

3.- Precs i preguntes.  
La directora de l’Escola Infantil preguntà sobre la gratuïtat del 

tram de 2-3 anys. 
La Inspectora contestà que és el centre de primària el que ha de 

sol·licitar tindre unitat de 2 a 3 anys i no li consta que ací ho hagen 
sol·licitat.   

Aurijane Ferreria digué que el pati del Col·legi Trinquet té falta 
d’asfaltar, que hi ha hagut molts bacs i s’ha presentat escrit a 
l’Ajuntament sol·licitant-ho i no s’ha rebut contestació. 

I, no havent més assumptes per tractar, el Sr. President donà per 
finalitzada la sessió a les tretze hores i quaranta-cinc minuts, de la qual, 
jo com a secretaria, estenc aquesta acta. 

 
 
 
 
 
 


