
 
 
Comissió Permanent 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE GIRONA SOBRE EL 
NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ QUE HO 
SÓN PER ELECCIÓ, APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 
2022 
 
La Comissió Permanent, reunida com a junta electoral el dia 19 de maig de 2022, d’acord 
amb el resultat obtingut en l’escrutini d’aquestes eleccions, tenint en compte les 
recomanacions entorn de la representació que consten en el mateix Reglament del CEM i 
l’aplicació del Reglament de polítiques d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Girona, 
Acorda: 
 
1. “Nomenar els següents representants dels diferents sectors: 
 
 
Representants d’alumnes 
 
En representació d’alumnes membres de consells escolars de centres de secundària:   
 

Eduard Moreno Molinero (Institut Carles Rahola)  
Darío Alonso Giménez (Institut Montilivi)  
Younesse Tahiri Bibi (Institut Montilivi)  

 
En representació d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults: 
 

Cap candidatura 
 

En representació d’associacions d'alumnes no universitaris: 
 

Cap candidatura 
 
Representants de les famílies 
En representació de les associacions de famílies d’alumnes: 

  
Queralt Vila Vergés (Escola Montjuïc)  
Marta Pagès Rams (Escola Verd)  
Cristina Luján Hernández (Escola Migdia)  
Alejandro Bueno Lazaro (Escola Balandrau)  

 
En aquest cas sols hi ha 3 vacants a cobrir. En haver-hi un empat amb els membres que 
han quedat en darrer lloc i havent consultat als Serveis Jurídics (el Reglament del Consell 
no recull què cal fer en casos d'empat), l'opció per resoldre el desempat seria proposar als 
dos membres afectats compartir per anys la representació al Consell.  



La Comissió Permanent celebrada el passat 19 de maig de 2022 va proposar de 
compartir, doncs, la representació per anys al Consell dels dos membres empatats per 
votació (la Sra. Cristina Luján i el Sr. Alejandro Bueno). En durar dos anys la 
representació, repartir-la, un any el Sr. Bueno i l'altre la Sra. Luján. 
 
En representació de pares i mares membres de consells escolars de centres d’educació 
infantil i primària: 
 

María José Alcaide (Escola Balandrau)  
Arnau Pujol Trias (Escola Verd)  
Esther Mateu Iglesias (Escola Doctor Masmitjà)  

 
En representació de pares i mares membres de consells escolars de centres d’educació 
secundària: 
 

Roger Casero Gumbau (Institut Narcís Xifra)  
Salomé Carmona Sevillano (Institut Ermessenda)  

 
Representants de personal d’administració i serveis 
 
En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària: 

Jordi Vidal Trill (Escola Carme Auguet)  

 
En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació secundària: 
 

Marta Roure (Escola Les Alzines)  

En representació del personal d’atenció educativa dels consells escolars dels centres 
d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats: 
 

Cap candidatura 
 
Representants del personal docent 
 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària: 
  Cap candidatura 
 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació secundària:  
   
  Cap candidatura 
   
2. Comunicar l’acord a les persones implicades.” 
 
 
 
 
 
 


	La Comissió Permanent celebrada el passat 19 de maig de 2022 va proposar de compartir, doncs, la representació per anys al Consell dels dos membres empatats per votació (la Sra. Cristina Luján i el Sr. Alejandro Bueno). En durar dos anys la representa...
	Representants de personal d’administració i serveis

