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D’EDUCACIÓ APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL 
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El Consell Municipal d’Educació es regula d’acord amb el Reglament del Consell aprovat en el 
Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 10 de novembre de 2014. 
 
La Comissió Permanent, durant el darrer curs ha portat a terme la revisió del reglament a fi 
d’actualitzar alguns aspectes que es valoraven d’interès.  
 
El treball realitzat ha conclòs en la proposta de modificació d’alguns articles del reglament 
relacionats amb les funcions i la composició. 
 
S’acorda, 
 

1. “Aprovar les següents modificacions del reglament del Consell Municipal d’Educació: 
 
 
- En relació a FUNCIONS, article 3: 
 

-Article 3.1: 
- Modificar la frase de “haurà de ser consultat” per “pot ser consultat...” 
- Afegir, al final del paràgraf, “i totes aquelles que tinguin relació amb el 
compromís de la ciutat de Girona amb les finalitats de la Ciutat Educadora”, 
ampliant així a les funcions pròpies del principis de la Ciutat Educadora. 

 
-Article 3.2   

- Incorporar l’apartat “j) Totes aquelles que tinguin relació amb els principis de 
Ciutat Educadora. Així, fomentar la formació, l’entreteniment i el desenvolupament 
personal; promoure l’educació en la diversitat, la cooperació solidària i la pau; 
fomentar la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg intergeneracional; 
fomentar polítiques educatives transversals i innovadores en educació formal, no 
formal i informal; fomentar la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i 
corresponsable; vetllar per l’establiment d’equipaments, espais i serveis públics 
adients per al desenvolupament social, moral i cultural de tots els habitants amb 
especial atenció a la infància i la joventut; fomentar l’associacionisme com a forma 
de participació i corresponsabilitat...”  
- Incorporar l’apartat “k) El desplegament de la coeducació d’acord amb el que 
disposa l’article 21 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes, i el corresponent pla d’igualtat que preveu l’article 1.2 del Reglament de 
polítiques d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Girona.”, d’acord amb les 
polítiques d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Girona.” 

 
 
- En relació a COMPOSICIÓ, article 4: 
 
 -Article 4.1.b Sector Alumnat 



- Incorporar un representant d’associacions  d’alumnes no universitaris dins del 
sector alumnat  en substitució d’un dels escollits entre els consells escolars dels 
centres de secundària.  

 
  
 

-Article 4.1.e Sector Personal d’Administració i Serveis:  
- Ampliar la representació del sector de PAS (actualment amb 4 membres) fins a 
6 representants i modificar el nom del sector (personal d’administració i serveis i 
d’atenció educativa) 

 
 

-Article 4.1.g Sector Altres Àmbits Educatius:  
- Incorporació d’un representant del Col·legi de Treballadors Socials i un altre de 
les Entitats de Lleure de la ciutat, en substitució del Tècnic d’Educació i d’un 
membre dels representants dels ensenyaments de règim especial. 

 
 

2. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Girona perquè procedeixi amb els tràmits que 
corresponguin.” 

 
 


