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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 8 D'ABRIL DE 2022

A la ciutat de Girona, el dia 8 d'abril de 2022, a les 13:00h, virtualment (Reunió online) i
sota  la  presidència  d’Adam  Bertran,  en  absència  de  la  Sra.  Marta  Madrenas,
presidenta de la Comissió Permanent del Consell,  es reuneix aquesta comissió amb
l’assistència dels membres que es relacionen a continuació:

Assistents: Adam Bertran, Míriam Pujola, Pere Albertí i Joaquim Ruhí.

S’excusen: Josep Duran, Pilar Marco i Núria Figa.

No assisteixen: Rosor Rabasseda, Maria del Mar Baena i Raquel Duran. 

Practica la secretaria: Montserrat Roca

Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Es passa, llavors, als diferents
punt de l’ordre del dia:

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 10 de març de

2022 (doc. adjunt)

S’aprova la proposta de resum per assentiment dels membres. 

2. Eleccions  per  a  la  renovació  parcial  dels  membres  del  Consell

Municipal d'Educació. Procés electoral 2022.

Aprovació candidatures.

Tal i com estableix el Reglament, la Comissió Permanent actua com a Junta Electoral
en les eleccions del Consell. 
Segons el calendari aprovat:

Del 23 al 27 de febrer Tramesa dels censos electorals provisionals als centres educatius 
Del  28 de febrer  al  9
de març

Exposició pública dels censos i termini de presentació de les reclamacions

Proposta reunió Permanent, valoració reclamacions i aprovació censos definitius 10 de març (13h)
Del 14 de març al 23
de març 

Exposició pública del cens definitiu
Presentació de les candidatures dels sectors a renovar

Del 1 al 7 d’abril Exposició  pública  de  les  candidatures  provisional  i  termini  de  presentació  de  les
reclamacions

Proposta reunió Permanent 8 d’abril, aprovació candidatures (13h)

Del 9 al 22 d’abril Exposició pública de les candidatures definitives i notificació als candidats
Del 25 d’abril al 13 de
maig

Període per celebrar les votacions del CEM en els consells escolars de centre

18 de maig Termini per lliurar els resultats de les votacions a la Secretaria Tècnica del CEM
Proposta reunió Permanent 19 de maig, validació resultats procés electoral (13h)
20 de maig Exposició pública dels resultats 
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Plenari  del  mes  de
juny

Nomenament  dels  nous  membres  en  la  Sessió  Plenària  del  Consell  Municipal
d’Educació de Girona

Des de la secretaria del CEM, tal i com s’estableix per calendari electoral, s’han recollit
les candidatures presentades i s’han fet arribar de nou als diferents centres educatius i
AMPAS de la ciutat a fi de fer-se l’exposició pública i la presentació de reclamacions.
Les candidatures presentades són:

RELACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATURES

SECTOR ALUMNAT

Representants  d’alumnes membres  de  consells  escolars  de  centres  de
secundària.  
Hi ha un total de 8 membres i 3 candidatures presentades.

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

Representants d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults.
Hi ha un total d’1 membre i cap candidatura presentada.

Representants d’associacions d’alumnes no universitaris
Hi ha un total d’1 membre i cap candidatura presentada.

SECTOR FAMÍLIES

Representants d’associacions de pares i mares d’alumnes de centres d’educació
infantil-primària i secundària públics i concertats
AMPA/AFA Hi ha un total de 3 membres i 5 candidatures presentades.

Alejandro Bueno Lazaro– Escola Balandrau
Queralt Vila Vergés – Escola Montjuïc
Marta Pagès Rams – Escola Verd
Cristina Luján Hernandez _Escola Migdia
Montserrat Pericot Montserrat_ Institut Ermessenda (No forma part del CENS)

Representants de  pares i  mares  d’alumnes membres  de consells escolars de
centres d’educació infantil-primària i secundària públics concertats
CEC  Hi  ha  un  total  de  6  membres  (4  Inf  i  Primària  +  2  Secundària)  i  5
candidatures presentades.

Maria José Alcaide – Escola Balandrau
Arnau Pujol Trias _ Escola Verd
Esther Mateu Iglesias_ Escola Doctor Masmitjà
Roger Casero Gumbau _Institut Narcís Xifra
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Salomé Carmona Sevillano _ Institut Ermessenda (Fora Termini)

SECTOR PAS/PAE

Representants  de  personal  d’administració  i  serveis membres  de  consells
escolars de centres d’educació infantil-primària i secundària públics i concertats
Hi ha un total de 4 membres (2 inf-Primària i 2 Secundària) i  una candidatura
presentada.

Marta Roure Viñals – Escola Les Alzines

Representants de  personal d’atenció educativa  membres de consells escolars
de centres d’educació infantil-primària i secundària públics i concertats.
Hi ha un total de 2 membres i cap candidatura presentada.

DOCENTS

Representants de docents membres de consells escolars de centres d’educació
Inf-Primària i Secundària públics i concertats
7  membres,  4  d’educació  Inf  i  Primària  i  3  Secundària  i  cap  candidatura
presentada.

S'exposa que es va rebre una candidatura d’una representant  de l’AMPA de l’Institut
Ermessenda, la Sra. Montserrat Pericot. No obstant aquesta no formava part del cens
electoral ja que, prèviament i d’acord amb el termini establert per calendari electoral,
l’AMPA del centre no havia presentat el llistat dels 5 membres que se’ls demanava per
a l’elaboració del cens. De la mateixa manera, tampoc va presentar les al·legacions als
censos provisionals..
Així  doncs,  aquesta  candidatura  no  podria  ser  incorporada  al  llistat  definitiu  de
candidatures ja que no podria ser acceptada.  
Per altra banda, s'apunta  que Fora Termini s’han rebut 2 candidatures:

 Dins  del  sector  de  Representants  Famílies,  com a  representants  de
pares  i  mares  d’alumnes  membres  de  consells  escolars  de  centres
d’educació infantil-primària i secundària públics concertats

- Salomé Carmona Sevillano _ Institut Ermessenda 

 Dins  del  Sector  de  PAS/PAE,  com  a  representants  de  de  personal
d’administració  i  serveis  membres  de  consells  escolars  de  centres
d’educació infantil-primària i secundària públics i concertats:

-Jordi Vidal – Escola Carme Auguet 

Ambdues candidatures representants de sectors que, dins termini, no s’havien cobert
les vacants convocades. Entenem doncs que podries ser admeses i incorporades en el
llistat de Candidatures definitives.
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Es dóna per aprovat el llistat de candidatures, acceptant doncs les candidatures fora
termini i excloent la candidatura de la Sra. Montserrat Pericot, al no formar part de cap
cens electoral.
S'obre un debat entorn les candidatures rebudes, la falta de participació per part del
personal docent dels centres.
El Sr. Pere Albertí proposa de, amb l'objectiu de fomentar la participació, alliberar de
guàrdies als docents pel fet de participar den el CEM, compensar d'alguna manera als
docents de la participació al Consell.
Pren de nou la paraula el Sr. Adam Bertran qui exposa que, a partir de demà, dia 9
d’abril  i  fins  el  proper  divendres  22,  s’obrirà  el  període  d’exposició  pública  de  les
candidatures definitives i notificació als candidats.
Del 25 d’abril  al 13 de maig, es celebraran les votacions del CEM en els Consells
Escolars de Centre. Per a la celebració d’aquestes eleccions, la Secretaria ha preparat
un document explicatiu per fer arribar als centres educatius.
Celebrades les eleccions als corresponents Consells Escolars, els centres disposaran
fins el 18 de maig per a fer arribar els resultats. La Comissió Permanent caldrà que es
reuneixi l’endemà, el 19 de maig, per a la valoració d’aquests.

3. Informació diversa

4. Torn obert de paraules

No hi ha més intervencions.

Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 13:30h es dóna la reunió
per acabada.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 

DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 321 a 324 ha estat aprovada per la
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 19
de maig de 2022.

Certifico
LA SECRETÀRIA


