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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
A la ciutat de Girona, el dia 18 de novembre de 2021, 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, Núria Figa Mataró, Pilar Marco, Pere Albertí, Míriam Pujola, 
Josep Duran i Joaquim Ruhí. 
 
S’excusen: Rosor Rabasseda, Raquel Duran 
 
No assisteixen: Maria del Mar Baena i Josep 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 14 d’octubre de  

2021 (doc. adjunt) 

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

2. Informació del treball de les Comissions 

 Comissió Comunicació i Relacions Educació i Ciutat i Comunicació 

La Comissió es va reunir el passat 19 d’octubre de 2021. Es va convidar, seguint el 

seu Pla de Treball de convidar a entitats de la ciutat, a la Fundació Esclerosi Múltiple, 

a la Sra. Montse Prats, qui va fer una presentació de la fundació i de les activitats que 

desenvolupen. 

Es va presentar la justificació de l’entitat PES salesians Sant Jordi, acordant de 

procedir al segona pagament de la Beca Joaquim Franch. 

Es va estar treballant en la primera sessió del Cinefòrum, proposant que els ponents 

de l’acte fossin la Sra. Cristina Vidal i el Sr. Joan Roa. La sessió tindrà lloc el proper 30 

de novembre de 2021, a les 17:00h, al Museu del Cinema. Es projectarà la pel·lícula 

“El club dels poetes morts”, amb el tema La Salut mental en joves i adolescents. 

Des de la Secretaria ja s’ha fet difusió de l’acte. Així, s’ha fet arribar el targetó a 

membres del Consell i entitats i centres educatius de la ciutat i, via xarxes socials, s’ha 

publicat un Facebook. 
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 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

Es va reunir ahir 17 de novembre del 2011. Es van valorar les dades facilitades des de 

l’àrea i es va acordar, un cop consensuat per tots els membres, els representants de la 

Comissió de participació de la programació, el Sr. Roger Casero i el Sr. Albert 

Quintana, a fi de poder-ho portar a aprovació al Plenari del 9 de desembre de 2021.   

 
3. Propostes d’acord a presentar al Plenari 9 de desembre de 2021 

 

 2.1 Comissió permanent 

  2.1.1 Proposta d’acord per a l’aprovació de la memòria 2020-2021 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

 2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’Acord nomenament dels membres del CEM 

representants a la Comissió de Participació en la Programació. 

2.3.2 Proposta d’Acord zonificació centres educatius infantil i primària 

curs 2022-23. 

 

 
2.1.1 PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 2020-2021  
 
 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 2020-2021  
 
 
La Comissió Permanent presenta en la memòria 2020-2021 un recull de les activitats i 
actuacions que ha realitzat el CEM al llarg del passat curs escolar. 
 
S’han recollit aspectes referits a: 
 

1. Els objectius proposats per al curs 2020-2021 
2. L’activitat del Ple i la de les comissions de treball i l’evolució comparativa de la 

participació dels membres del CEM. 
3. Les activitats que en caràcter ordinari o extraordinari s’han realitzat.  
4. Hi consta la relació dels acords aprovats durant aquest curs i que estan a 

disposició de tothom a la web del CEM, així com la relació de membres que 
han format part del CEM durant el curs escolar 2020-2021 
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Es proposa: 
 
1. “Aprovar la memòria corresponent a les activitats i actuacions del Consell 
Municipal d’Educació del curs 2020-2021”. 
 
 
En aquest punt, el Sr. Adam Bertran presenta l’esborrany del cartell divulgatiu que s’ha 

fet des de l’àrea de comunicació a fi de donar a conèixer el CEM als centres educatius, 

avançant-nos així a la campanya electoral del CEM. Es recorda que enguany caldrà 

fer les eleccions dels membres del Consell que ho són per elecció. 

Es presenta doncs el cartell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es dóna per bo el cartell considerant-lo com a una bona eina per a la difusió del 
Consell i del seu procés electoral. 
 

4. Preparació de la sessió plenària del Consell 

Es presenten els diferents punts de la convocatòria: 

 

 

Benvolguts i benvolgudes,  
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Us convoquem a la Sessió Plenària del Consell Municipal d’Educació que tindrà 
lloc el dijous 9 de desembre de 2021, a les 17 h, al Centre Cívic Santa Eugènia “Can 
Ninetes” (Carrer de Santa Eugènia, 146, 17006 Girona).  
 
Aquesta sessió constarà de dues parts: 
 

17:00h 1a part:. Presentació de les entitats guanyadores de la 19a convocatòria 
de la Beca Joaquim Franch: 

- Fundació Drissa amb el projecte “Aprendre a l’hort de 
l’escola” 

- Salesians Sant Jordi amb el projecte “T’acompanyo”. 
 
17:30h 2a part: Sessió plenària del Consell Municipal d’Educació amb el 

següent punts de l’ordre del dia: 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 15 de juliol de 
2021 (document. adjunt) 
 

 2. Treball de les comissions i propostes d’acord 

 2.1 Comissió permanent 

  2.1.1 Proposta d’acord per a l’aprovació de la memòria 2020-2021 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’Acord nomenament dels membres del CEM 

representants a la Comissió de Participació en la programació. 

2.3.2 Proposta d’Acord zonificació centres educatius infantil i primària 

curs 2022-23. 

 

3. Informació diversa 

 

6. Torn obert de paraules 

 

No hi ha més intervencions. 
 
Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 14:00h es dóna la reunió 
per acabada. 
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EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 300 a 305 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 22 
de febrer de 2022. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


