
 
 
 
ACORD PER AL NOMENAMENT DELS NOUS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA, PROCÉS ELECTORAL 2017, APROVAT A LA SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 7 DE JUNY DE 2017 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Consell, cada curs 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 data 1 de febrer de 2017, referent al procés de 
renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació, el procés electoral 2017 
afecta els representants del sectors que ho són per elecció:  
 
 
Representants d’alumnes 
 
Aquest sector està format per 10 representants: 9 són de consells escolars de centres de 
secundària i 1 dels centres reglats de formació d’adults. 
 
Aquest any cal renovar 1 representant (Josep Maria Pallàs) i cobrir 8 vacants dels que ho són 
dels consells escolars de centre. També s’ha de cobrir la vacant del representant de centre 
reglat de formació d’adults. 
 
Resultats del procés electoral:   
 
-Representants d’alumnes membres de consells escolars de centres de secundària.   

-Kevin Rodríguez Vicente (Institut Montilivi) 12 vots 

-Representants d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults  
-Cristian Fernández Moreno (CFA Nou) 1 vots 

 
Representants de les famílies 
 
Aquest sector està format per 10 representants: 6 són de consells escolars de centre (4 
d’educació infantil i primària, i com a mínim 1 ha de ser d’educació infantil, i 2 de secundària), 3 
d’associacions de famílies i 1 de federacions d’associacions de famílies. 
 
Aquest any cal renovar 9 representants: Margaret Delgado (CEC prim.), Marta Fernández (CEC 
prim.), Daniel Soriano (CEC prim.), Jaume Veray (CEC prim.), Núria Montoliu (CEC sec.), Josep 
Maria Baixauli (CEC sec.), Sílvia Roura (AMPA), Núria Serrat (AMPA) i Daniel Castillo (AMPA). 
 
Resultats del procés electoral:   
 
 En representació de les Associacions de famílies d’alumnes: 
 



Núria Serrat Manén (Escola Annexa-Joan Puigbert)  54 vots 
Sílvia Planellas i Pulido (Escola Vedruna)   32 Vots 
Marta Riera Alonso (Escola Bell-lloc del Pla)   24 vots 
Rafael Fàbrega Vilà (Escola Les Alzines)   20 vots 

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

 
Mònica Sarrats Vilaplana (LLI Sant Ramon Nonat) 48 vots 
Dolors Brunsó Carbonell (Escola Marta Mata)  60 vots 
Mireia Alemany Gallén (Escola Joan Bruguera)  45 vots 
Rosa Peralta Saguer (Escola Balandrau)   45 vots 
Miquel Regalat Arroyo (Escola Bell-lloc del Pla)  21 vots 

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

Mònica Canals Andreu (Institut Montilivi) 6 vots 
 
Representants de personal d’administració i serveis 
 
Aquest sector el constitueixen 4 representants, membres de consell escolar de centre (2 
d’educació infantil i primària i 2 de secundària). 
 
Aquest any cal renovar els 3 representants: Agustí López (inf. i prim.), Jordi Aguiló (inf. i prim.) i 
Marta Roure (sec.). També cal cobrir 1 vacant de consell escolar de secundària 
 
Resultats del procés electoral: 
 
 En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària: 
 

Agustí López Serrano (Escola Santa Eugènia)  16 vots 

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

Marta Roure Viñals (Escola Les Alzines)   6 vots 
Jordi Aguiló Vendrell (Escola Bell-lloc)   5 vots 

 
Representants del personal docent 
 
Aquest sector el constitueixen 10 representants; 7 són de consells escolars de centre (4 
d’educació infantil i primària, i com a mínim 1 d’educació infantil, i 3 de secundària) i 3 dels 
sindicats de mestres i professors. 
 
Aquest any cal renovar els 2 representants de mestres: Belen Huici (prim.) i Maria Teresa 
González (sec.). També cal cobrir 3 vacants d’educació infantil i primària (2 d’ed.prim. i 1 d’ed. 
inf.) i 2 vacants de secundària. 
 
Resultats del procés electoral:   



 
 En representació de membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària: 
 

Toni Riera Pérez (Esc. Bell-lloc del Pla)  87 vots 
 
 En representació de membres de consells escolars de centre de centres d’educació 
secundària  

  
 - cap candidatura 
  
 
S’acorda: 
 
Representants d’alumnes 

-Kevin Rodríguez Vicente (Institut Montilivi)  
-Cristian Fernández Moreno (CFA Nou)  
 
Queden 8 vacants 
 
 

Representants de les famílies 

En representació de les Associacions de famílies d’alumnes: 
 

Núria Serrat Manén (Escola Annexa-Joan Puigbert)   
Sílvia Planellas i Pulido (Escola Vedruna)    
Marta Riera Alonso (Escola Bell-lloc del Pla)    

   
Queden en reserva: 
 
Rafael Fàbrega Vilà (Escola Les Alzines)    
 

En representació de pares i mares membres de consells escolars de centre de centres 
d’educació infantil i primària: 
 

Mònica Sarrats Vilaplana (LLI Sant Ramon Nonat)  
Dolors Brunsó Carbonell (Escola Marta Mata)   
Mireia Alemany Gallén (Escola Joan Bruguera)   
Rosa Peralta Saguer (Escola Balandrau)    

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

Mònica Canals Andreu (Institut Montilivi)   
Miquel Regalat Arroyo (Escola Bell-lloc del Pla)   

 
 
Representants de personal d’administració i serveis 
 



En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació infantil i primària: 
Agustí López Serrano (Escola Santa Eugènia)  

 
Queda 1 vacant 
 
En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació secundària: 
  Marta Roure Viñals (Escola Les Alzines)  
  Jordi Aguiló Vendrell (Escola Bell-lloc)  
 
 
Representants del personal docent 
 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació infantil i primària: 
  Toni Riera Pérez (Esc. Bell-lloc del Pla)  
 
Queden 3 vacants 
 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació secundària:  
  - Cap candidatura 
 
Queden 3 vacants 
   
 
 


