
 
Comissió Permanent 
 
 
ACORD PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA. PROCÉS ELECTORAL 2018 
 
Segons el que disposa el reglament del Consell, cada curs i abans del 15 de maig es renova el 
consell en aquells sectors que els seus membres hagin finalitzat els dos cursos de mandat.  
 
D’acord amb el reglament, enguany cal renovar els membres representants dels sectors que ho 
són per designació (sectors corporació, sindicats de mestres, representants de la Universitat, 
representants de federacions d’associacions de famílies, el representant del Col·legi de Doctors 
i Llicenciats a Girona, el representant del Moviment de Renovació Pedagògica, el tècnic de 
l’Ajuntament i les persones de reconegut prestigi ciutadà) i dels membres que ho són amb 
representació tancada (sectors de directors i titulars, ensenyaments no reglats i ensenyaments 
de règim especial). 
 
Per aquest motiu, aquest any la renovació afecta els diferents sectors representats al Consell 
de la manera següent:  
 
 
Representants de la corporació 
 
Estan designats pel cartipàs municipal per a tota la legislatura. 
 
Representants del personal docent 
 
Aquest sector el constitueixen 10 representants: 7 escollits entre els representants als 
consells escolars de centre, 4 d’educació infantil i primària i que n’hi hagi com a mínim 1 
d’educació infantil, i 3 de secundària. I 3 representants dels sindicats de mestres i 
professors. 
 
Aquest any cal renovar els 3 representants dels sindicats de mestres i professors: Almudena 
González (Comissions Obreres), Lluís Rieradevall (USTEC-STE’s-IAC) i Luís M.Sobrino 
(Sindicat ASPEPC). 
 
Representants de directors i titulars 
 
Aquest sector el constitueixen 10 representants: 6 directors de centres públics, que han de 
ser: 1 d’educació infantil, 3 d’educació primària i 2 d’educació secundària; 3 titulars de 
centres concertats o privats; 1 titular de centre reglat de formació d’adults. 
 
Aquest any cal renovar: Rosanna Vehí (educació infantil), Magda Campistol, Vicenç Gómez i 
Àngel Villalón (primària públic), Joan Cumeras i Anna Masós (secundària públic), Xavier 
Garcia, Joaquim Mataró i Susanna Berengena (concertat)  
 
No caldria renovar a Miquel Blanch (formació d’adults) ja que es va incorporar al Consell al 
2017. 
 



Representant de les famílies 
 
Aquest sector el formen 10 representants de les famílies: 6 escollits entre els que ho són als 
consells escolars de centre, que han de ser 4 d’educació infantil i primària, que hi hagi com a 
mínim 1 d’educació infantil, i 2 de secundària; 3 en representació de les associacions de 
famílies; i 1 en representació d’una federació d’associacions de famílies d’alumnes. 
 
Només és membre per designació el representant de federacions d’associacions de famílies. 
Caldria doncs renovar a la Gisela Vicenç. 
 
 
Representants d’altres àmbits educatius  
 
Aquest sector el constitueixen 10 representants: 2 representants dels ensenyaments de 
règim especial que vinguin determinats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, 2 representants dels ensenyaments no reglats presents a la ciutat, 3 
representants de la Universitat (1 de la Facultat de Ciències de l’Educació i 2 a proposta del 
Rectorat), 1 representant del Servei d’Educació de l’Ajuntament, 1 representant del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats, i 1 representant del Moviment de Renovació Pedagògica. 
 
En el Ple celebrat el 7 de juny de 2016, degut a la manca de representants de règim 
especial,  es va aprovar nomenar 3 representants pels ensenyaments no reglats en lloc dels 
2 que preveu el reglament. És per aquest motiu que el Sr. Lluís Puigdemont va ser nomenat 
membre del Consell com a representant de centres d’ensenyament no reglats. Atès que ja 
porta dos anys al Consell, li correspondria ser donat de baixa. 
 
Aquest any cal renovar: Laura Masferrer (no reglat/Fundació Esplai Girona) i Fran Pèlach 
(no reglat/Càritas), David Brusi, Josep Maria Serra i Josep Duran Carpintero (UdG), Carme 
Sánchez (tècnica d’Educació de l’ Ajuntament), Joan Domènech (Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats), Clara Sales (Moviment de Renovació Pedagògica), i cal cobrir 2 vacants: dos 
representant d’ensenyament de règim especial. 
 
 
Persones de reconegut prestigi 
 
Aquest sector el constitueixen 6 representants, designats pel president/a del Consell a 
proposta dels membres del mateix Consell. Aquest any cal renovar les següents persones: 
José Javier Casado, Francesc Cayuela, Ramon Ternero, Victòria Salvadó i cobrir dues 
vacants. 
 
 
 
En tots els casos es sol·licitarà als col·lectius de cada sector la designació dels seus 
representants, que ho hauran de comunicar a la Secretaria Tècnica del Consell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S’acorda: 
 
1.” Aprovar el següent calendari del procés electoral 2018: 
 

CALENDARI 
Fins el 8 d’abril de 2018 
La Secretaria Tècnica del Consell Municipal d’Educació comunicarà a les 
entitats i institucions els corresponents candidats que cal renovar per tal que 
puguin procedir a la designació d’una nova persona candidata. 
 
Fins el 13 de maig de 2018 
Les entitats o institucions comunicaran a la Secretaria Tècnica del Consell 
Municipal d’Educació la designació de la nova persona candidata. 
 
Juny de 2018. 
Nomenament dels nous membres en la darrera sessió plenària del Consell 
Municipal d’Educació. 
  

 
 

2. Renovar els membres representants dels següents sectors: 
 

• En el sector personal docent, renovar 3 representants de sindicats.  
• En el sector de famílies, renovar el representant de federacions d’associacions de 

famílies. 
• En el sector directors i titulars,  renovar 9 representants: 6 directors de centres 

públics, que han de ser: 1 d’educació infantil, 3 d’educació primària i 2 d’educació 
secundària; 3 titulars de centres concertats o privats.  

• En el sector d’altres àmbits educatius, renovar 8 representants i cobrir 2 vacants. 
• En el sector de reconegut prestigi, renovar 4 representants i cobrir 2 vacants. 

 
 

3. Aprovar la constitució de la Comissió Permanent com a Junta electoral del procés de 
renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació, procés electoral 2018.” 
 
 
 
 


