
 
 
ACORD DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA. PROCÉS 2016, APROVAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 
7 DE JUNY DE 2016 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Consell, cada curs escolar i abans del 15 de 
maig es convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per 
haver finalitzat els dos cursos de representació.  
 
D’acord amb l’aprovació de l’acord de renovació parcial dels membres del CEM aprovat 
en sessió plenària amb data 15 de febrer de 2016, aquesta renovació parcial afecta 
només als representants dels sectors que ho són per designació. 
 
La Comissió Permanent, reunida com a junta electoral el dia 25 de maig de 2016, d’acord 
amb les notificacions rebudes per part dels diferents sectors de representació del CEM, va 
acordar acceptar l’oferiment de tres entitats d’ensenyaments no reglats a participar al 
Consell Municipal d’Educació, mentre no hi hagi representants dels ensenyaments de 
règim especial.  
 
 
 
S’acorda: 
 
1. “Nomenar els següents representants dels diferents sectors: 
 

Representants del personal docent 
 
• Pel Sindicat Comissions Obreres: Almudena González 
• Pel Sindicat USTEC-STE’s-IAC: Lluís Rieradevall 
• Pel Sindicat ASPEPC-SZPS (Sindicat professors de secundària): Luis M. Sobrino 
Cortés  
 
 
Representants de directors i titulars 
 
• Primària públic: continuen els mateixos representants fins que el setembre es ratifiquin 
o es canviïn, Àngel Villalón, Clara Sales i Magda Campistol 
• Formació d’Adults: Ester Mellado Blanes 
• Educació Infantil: pendent 
• Secundària públic: Joan Cumeras, Anna Masós 
• Centres concertats: Joaquim Mataró i Xavier Garcia per secundària i pendent primària 
. 
Representants d’altres àmbits educatius  
 
• Pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats: Joan Domènech. 
• Per la UdG: David Brusi i Rafael Garcia. I de la Facultat d’Educació i Psicologia: Josep 
Maria Serra 
• Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament: Carme Sánchez 



• Representant del Moviment de Renovació Pedagògica: pendent 
 
• Pels ensenyaments no reglats, nomenar 3 representants en lloc dels 2 que preveu el 
reglament, mentre no hi hagi cap representant dels ensenyaments de règim especial: Fran 
Quirós (Càritas Girona), Maria Solés (Fundació Esplai Girona), Lluís Puigdemont 
(Fundació SERGI).  
• Pels ensenyaments de règim especial: vacants  
 
 
2. Comunicar l’acord a les persones implicades.” 
 


