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Referència: 2018/1019Z

Procediment: Consells escolars municipals

Educació (CJUAN) 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE NOVELDA  

Acta de la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal celebrada el dia 16 de 
febrer de 2018, a les 13 hores, al Centre Cultural Gómez Tortosa de la ciutat de 
Novelda.

Assistents:
President: Armando José Esteve López. Alcalde de Novelda.
Vicepresidenta: Caridad Crespo Torres. Regidora d'Educació.
Secretari: Carles Juan Abad. Tècnic d’Educació.
Vocals:
Carmen Beltran Alvarez. Representant professorat STEPV.
Josefina Camacho Cutillas. Rep. professorat STEPV. 
José Luis Carrera Doménech. Rep. professorat FSIE.
Mª Luisa Moya Montoya. Rep. professorat USOCV.
Anabel Belda Ibáñez. Rep. AMPA sector públic.
Mª Jesús Martínez Sánchez. Re. AMPA sector privat.
Olga Mira Navalón. Rep. AMPA sector privat.
Mónica Santo Cañizares. Rep. AMPA sector privat.
Rubén Sarrión de  la Fuente. Rep. direcció centres educatius públics.
Juan Agustín González López. Rep. direcció centres educatius públics.
Patricia Cutillas Carbonell. Rep. direcció centres educatius privats.
Miguel Ángel Mira Pascual. Rep. organització sindical majoritària CCOO.

Absents:
Bárbara Aguilar Hernández. Rep. Conselleria d'Educació Infantil i Primària.
José Miguel Payá Poveda. Rep. Conselleria d’Educació Secundària.
Silvia Cerdán Morente. Rep. professorat CCOO. 
Esther Moreno Casamayor. Rep. professorat FSIE.
Enrique Agües Martínez-Díez. Rep. personal administració i serveis.
Mª Dolores Candela Tárraga. Rep. AMPA sector públic.
Jacinta Rubio Rueda. Rep. AMPA sector públic.
Mª Inmaculada García Amorós. Rep. direcció centres privats.
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Orde del dia:
1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal 2017-2021. 
Es fa lectura del Decret de Resolució de l’Alcaldia pel qual es nomenen els membres 
del Consell Escolar Municipal de Novelda.
A continuació l’alcalde, Armando Esteve, una vegada consultats els assistents, dóna 
per constituït el CEM i agraeix la col·laboració dels diferents sectors del món educatiu 
en el procés de conformació d’aquest.  Manifesta el seu desig que responga amb 
criteris de proximitat les necessitats educatives de la ciutadania i que consensue la 
intervenció educativa que es desplegue a Novelda. Tot seguit felicita els components 
del nou Consell Escolar Municipal per la seua designació, alhora que els anima a 
treballar per a millorar un sector tan important com el de l’educació.
2. Proposta d’Adhesió de l’Ajuntament de Novelda al Pla Edificant de la 
Generalitat Valenciana.
Es fa lectura del Decret de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
en el qual s’especifiquen els objectius i el procediment necessari per a la participació 
en el Pla Edificant, pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius..
A continuació l’Alcalde i la regidora d’Educació expliquen els passos que ja s’havien 
donat per tal d’adherir-se al Pla, tant per part de l’equip de Govern (inclusió en la 
Plataforma de la Generalitat Valenciana, reunió amb la Direcció Territorial d’Educació 
d’Alacant), com per part dels equips directius i Consells Escolars dels diferents 
centres educatius públics de la localitat (aprovació al Consells Escolars de Centre 
dels seus respectius projectes de construcció, reforma i millora),  que eren necessaris 
per a poder continuar avançant en el procés d’adhesió. 
S’informa del requisit d’aprovació per part del CEM, per a poder passar la proposta al 
Plenari de l’Ajuntament i posteriorment remetre-la a la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.
Es realitza la votació corresponent entre els membres del CEM, i és aprovada la 
proposta d’adhesió al Pla Edificant per unanimitat dels membres assistents.
3. Despatx extraordinari.
Explica a continuació la regidora d’Educació, Caridad Crespo Torres, la presentació 
de la sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia, com a despatx extraordinari, de la proposta 
de l’IES La Mola d’ampliació dels seus cicles formatius:
Es consulta als membres del CEM sobre la urgència de la seua inclusió a l’Orde del 
Dia del CEM, i és aprovada per unanimitat. 
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A continuació el director de l’IES La Mola, José Luis Pérez García, exposa el 
contingut de la seua sol·licitud:
a) Transformar en règim semi-presencial, mantenint la modalitat dual i diürna, els 
estudis de «Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials», cicle 
superior de la família de comerç, que actualment tenen en el centre en règim 
presencial.
b) Implantar els estudis de «Tècnic en Producció Agroecològica», cicle mitjà de la 
família agrària, que donarà continuïtat als estudis del cicle bàsic que tenen en el 
centre. 
c) Implantar els estudis de «Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica», 
en modalitat dual i diürna, cicle superior de la família de fabricació mecànica.
Són consultats els membres del CEM sobre aquesta sol·licitud, obtenint el suport de 
tots els seus membres, per unanimitat, per al seu trasllat a la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport.
4. Torn obert de paraules.
Carmen Beltran Álvarez, representant del professorat del STEPV, prega que es 
tinguen en compte les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, valencià i 
castellà, a l’hora d’elaborar la documentació relativa als CEM. I quant als horaris de 
les convocatòries, demana que es puguen alternar les convocatòries en horaris de 
matí i de vesprada. 
Miguel Ángel Mira Pascual, representant del sindicat majoritari a la Comunitat 
Valenciana, CCOO, sol·licita que les convocatòries es facen amb major antelació per 
a poder organitzar millor les agendes dels seus membres.
Olga Mira Navalón, representant de les AMPA del sector privat, agraeix a la regidora 
d’Educació, Caridad Crespo, la seua labor impulsora en la consecució de l’acord per 
al  Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i les AMPA de la ciutat, per a la 
realització dels Jocs Escolars Municipals.
Sense res més que afegir, es dóna per finalitzada la reunió del Consell Escolar 
Municipal de Novelda, a les 14.15 hores del dia 16 de febrer de 2018.
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Tècnic d'Educació

Alcalde
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