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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 19 DE MAIG DE 2022

A la ciutat de Girona, el dia 19 de maig 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, Pere Albertí i Míriam Pujolà

S’excusen: Nuri Figa, Josep Duran,  Pilar Marco i Rosor Rabasseda

No assisteixen: Joaquim Ruhí, 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 8 d'abril 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

Valoració resultat procés electoral.

Tal i com estableix el Reglament, la Comissió Permanent actua com a Junta Electoral

en les eleccions del Consell. D’acord amb el calendari aprovat, el dilluns 13 de maig va

finalitzar  el  període  per  a  la  celebració  de  les  eleccions  del  CEM en  els  consells

escolars dels centres. Correspondria avui aprovar el resultat de les votacions per a la

seva exposició pública el dia 20 de maig.

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
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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 
Plenari  del  mes  de
juny

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

Es passa doncs a donar a conèixer el resultat del procés:

RESULTAT  DE  LES  ELECCIONS  AL  CONSELL  MUNICIPAL  D’EDUCACIÓ  DE
GIRONA MAIG 2022

Representants  d’alumnes  membres  de  consells  escolars  de  centres  de
secundària.  

Nombre d’electors/es: 38

Nombre de vots emesos: 14
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 1
Votacions:

Eduard Moreno Molinero (Institut Carles Rahola) 04 vots
Darío Alonso Giménez (Institut Montilivi) 06 vots
Younesse Tahiri Bibi (Institut Montilivi) 06 vot

Participació del 36,8% en aquest sector

Representants d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults 

Nombre d’electors/es: 38
Nombre de vots emesos: 0
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Votacions:0

- No hi ha hagut representació en aquest sector

Participació del 0% en aquest sector

Representants d’associacions d'alumnes no universitaris

Nombre d’electors/es: 38
Nombre de vots emesos: 0
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
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Votacions:0
- No hi ha hagut representació en aquest sector

Participació del 0% en aquest sector

Representants de les famílies 

En  representació  de  les  Associacions  de  Famílies  de  centres  d’educació  infantil,
primària i secundària públics i concertats
Nombre d’electors/es: 116
Nombre de vots emesos: 67
Vots nuls: 0 
Vots en blanc: 06
Votacions:

Alejandro Bueno Lazaro (Escola Balandrau) 24 vots
Queralt Vila Vergés (Escola Montjuïc) 41 vots
Marta Pagès Rams (Escola Verd) 37 vots
Cristina Luján Hernández (Escola Migdia) 24 vots

Participació del 57,8% en aquest sector

En  representació  de  pares  i  mares  membres  de  consells  escolars   de  centres
d’educació infantil i primària públics i concertats
Nombre d’electors/es: 153
Nombre vots emesos: 82
Vots nuls: 00
Vots en blanc: 09
Votacions:

Maria José Alcaide (Escola Balandrau) 62 vots
Arnau Pujol Trias (Escola Verd) 55 vots
Esther Mateu Iglesias (Escola Doctor Masmitjà) 52 vots

Participació del 53,6% en aquest sector

En  representació  de  pares  i  mares   membres  de  consells  escolars    de  centres  
d’educació secundària   públics i concertats  
Nombre d’electors/es: 153
Nombre vots emesos: 63
Vots nuls: 00
Vots en blanc: 11
Votacions:

Roger Casero Gumbau (Institut Narcís Xifra) 47 vots
Salomé Carmona Sevillano (Institut Ermessenda) 43 vots

Participació del 41,2% en aquest sector



328

Representants de personal d’administració i serveis 

En representació del personal d’administració i serveis membres dels consells escolars
dels centres d’educació infantil i primària públics i concertats

Nombre d’electors/es: 40
Nombre de vots emesos: 20
Vots nuls: 00
Vots en blanc: 00
Votacions:

Jordi Vidal Trill (Escola Carme Auguet) 20 vots

Participació del 50% en aquest sector

En representació del personal d’administració i serveis membres dels consells escolars
dels centres d’educació secundària públics i concertats

Nombre d’electors/es: 40
Nombre de vots emesos: 16
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 3
Votacions:

Mata Roure (Escola Les Alzines) 13 vots

Participació del 40% en aquest sector

En representació del personal d’atenció educativa dels consells escolars dels centres
d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats
Nombre d’electors/es: 11
Nombre de vots emesos: 0
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Votacions:0

- No hi ha hagut representació en aquest sector

Participació del 0% en aquest sector

Representants del personal docent 

En representació del  personal  docent membres dels consells escolars dels centres
d’educació infantil i primària públics i concertats 

Nombre d’electors/es: 218
Nombre de vots emesos: 0
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Votacions:0
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- No hi ha hagut representació en aquest sector

Participació del 0% en aquest sector

En representació del  personal  docent membres dels consells escolars dels centres
d’educació secundària públics i concertats 
Nombre d’electors/es: 218
Nombre de vots emesos: 0
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Votacions: - 

- No hi ha hagut representació en aquest sector

Participació del 0% en aquest sector

Girona,  19 de maig de 2022

Aquests són els resultats de les votacions recollides dels diferents centres participants.

A dia d'avui els centres han estat:

ELECCIONS CENTRES 
EDUCATIUS 2022

Públics Privats 
concertats

Públics 
Participants

Privats 
Participants % Públics 

Participants

EBM 7  5  71,43%
Llar d'Infants 2  0  0,00%
Escoles 2

1
8 21 3 100,00%

INS 8 6 5 2 62,50%
Cadults 2  0  0,00%
CEE 2  2  100,00%

Podem doncs veure com el 100% dels centres educatius d'educació infantil i primària i

dels centres d'educació especial han celebrat les eleccions del Consell. 

Amb  els  resultats  obtinguts  podem  concloure  que  el  100%  dels  candidats  poden

passar a formar part del Consell. Així:

 Representants  d’alumnes  membres  de  consells  escolars  de  centres  de

secundària hi ha prevista una representació de 7 alumnes, d'aquests sols s'han

presentat  3.  Passant  doncs  tots  ells  a  formar  part  del  Consell  i  deixant  4

vacants.
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 No  hi  ha  hagut  presentació  e  candidatures  per  part  dels  Representants

d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults, deixant doncs 2

vacants.  

 No  hi  ha  hagut  presentació  de  candidatures  per  part  dels  Representants

d’associacions d'alumnes no universitaris , deixant doncs 1 vacant.

 En  representació  de  les  Associacions  de  Famílies  de  centres  d’educació

infantil, primària i secundària públics i concertats s'han presentat un total de 4

candidatures:

o Alejandro Bueno Lazaro (Escola Balandrau) 24 vots

o Queralt Vila Vergés (Escola Montjuïc) 41 vots

o Marta Pagès Rams (Escola Verd) 37 vots

o Cristina Luján Hernández (Escola Migdia) 24 vots

En aquest cas sols hi ha 3 vacants a cobrir. Al haver-hi un empat amb els membres

que han quedat en darrer lloc i havent consultat als Serveis Jurídics (el Reglament del

Consell no recull què cal fer en casos d'empat) l'opció per resoldre el desempata seria

proposar  als  dos  membres  afectats  compartir  per  mesos/anys  la  representació  al

Consell. 

La Comissió proposa de compartir doncs la representació per anys al Consell dels dos

membres empatats per votació (la Sra. Cristina Luján i el Sr. Alejandro Bueno). Al durar

dos anys la representació, repartir aquesta un any el Sr. Bueno i l'altre la Sra. Luján.

 En representació de pares i mares membres de consells escolars  de centres

d’educació infantil i primària públics i concertats. En aquest cas s'han presentat

3 candidatures, havent una cabuda de 4 membres, passarien tots tres a formar

part del Consell. Quedaria una vacant d'Infantil.

 En representació de pares i mares membres de consells escolars de centres

d’educació secundària públics i  concertats. En aquest cas s'han presentat 2

candidatures, havent una cabuda de 2 membres, passarien tots dos a formar

part del Consell.
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 Representants de personal d’administració i serveis. En aquest cas hi haurà

una cabuda de dos membres per inf/primària i dos més per secundaria. S'ha

presentat una candidatura per nivell educatiu per tant ambdues candidatures

serien admeses. Deixant dues vacants a cobrir, una per nivell.

 En la resta e sectors no hi ha hagut presentació de candidatures, deixant doncs

vacant la seva representació.

Valorat el resultat, s'aprova a fi de fer-lo arribar l'endemà, des de la Secretaria del

Consell i tal i com estableix el calendari electoral, als centres educatius de la ciutat.

3. Informació diversa

El Sr.Àdam Bertran informa de la data de presentació del Pla Equitat, el proper 9 de

juny de 2022. En breu es farà arribar més informació.

Es passa llavors a comentar  el  calendari  escolar  2022/23 -  previsió  dies de Lliure

Disposició.  Cada  any,  el  Consell  Municipal  d’Educació  d’acord  amb  el  Decret  del

Departament que regula el calendari escolar, proposa als centres educatius de la ciutat

els dies de lliure disposició a celebrar durant el curs escolar. Aquest és una acord pres

per consens entre els diferents agents educatius.

Des  de  la  Comissió  de  Planificació  Escolar  i  Equipaments,  celebrada  el  passat

divendres dia 13 de maig, es va proposar d'elaborar una proposta de dies de lliure

disposició, unificació d’horaris, preu màxim en cost de material i preu màxim en cost

d’activitat  complementària  per  tal  de  fer-la  extensiva  als  membres  del  CEM,  a  la

comissió permanent d'avui dijous 19 de maig, podent debatre la proposta i traslladar-la

posteriorment al Ple per la seva aprovació.

Així, si hi esteu d'acord podríem preparar, des de la Secretaria del Consell la proposta.

Es podria recomanar als centres educatius: 

• Recomanar a tots els centres educatius públics i privats de la ciutat escollir com a

dies de lliure disposició per al curs 2022-23, les dates que, un cop consensuades amb

els representants dels diferents col·lectius, siguin les més apuntades.
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• Demanar  que  no  siguin  els  consells  escolars  de  centre  qui  hagin  de  fer  una

proposta del seu horari i de la jornada intensiva, a resoldre per la direcció dels SSTT

d’Educació corresponents, i que sigui el Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya qui especifiqui l’horari escolar que s’ha d’aplicar. Recomanar que s’apliqui el

criteri prioritari que l’acabament de la jornada escolar sigui la mateixa a tots els centres

d’educació infantil i primària, públics i privats concertats, de la ciutat .

• Recomanar a tots els centres la socialització dels llibres de text.

• Recomanar  que  el  cost  que  assumeixen  les  famílies  en  concepte  de  material

escolar, sortides i activitats complementàries no superi un import determinat, s'acorda

d'intentar treballar l'acord en aquesta línia.

En  quan  als  dies  de  lliure  disposició,  aquest  matí  s'ha  publicat  L’ORDRE

EDU/113/2022, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs corresponent pels

centres educatius no universitaris de Catalunya.

D'acord amb aquesta s'estableix:

• Inici del curs escolar: 5 de setembre del 2022 a infantil i primària i el 7 de setembre

a ESO, batxillerat i FP. 

• Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener del 2023. 

• Vacances de Setmana Santa: del 3 d’abril al 10 d’abril del 2023

• El curs 2022-2023 acabarà el 22 de juny a l’educació infantil i primària i el 20 de

juny a l’ESO, batxillerat i FP.

• Per no excedir els dies lectius, s’ampliaran amb un dia més les vacances de Nadal i

s’atorgarà un dia més de lliure disposició, passant dels 3 actuals als 4 el curs vinent.

• Els dies festius del curs escolar 2022-23, com cada any, venen determinats pel

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del calendari laboral 2023. A
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aquests dies cal sumar-hi també els festius locals i els quatre dies de lliure disposició

que tenen les escoles.

Segons  L’ORDRE  EDU/113/2022,  s’estableixen  4  dies  de  lliure  disposició  per  als

centres educatius. No obstant, cas que un o ambdós dies de les festes locals caiguin

en dies no lectius (29 d'octubre - Sant Narcís i 25 de juliol - Sant Jaume) els centres

podran afegir-ho com a lliure disposició.

Es proposa de fer arribar un correu als representants dels diferents col·lectius que

formen part del CEM per tal que consensuïn els dies de lliure disposició a proposar

tenint  present que caldrà deixar-ho latent  a l'espera de l'aprovació dels dies locals

festiu per part del Ple e l'Adjuntament de Girona així com dels dies festius de l'any

2023 aprovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el correu i com a punt de partida es podrien posar els següents dies:

 28/10/2022

 31/10/2022

 5/12/2022

 17/02/2023

 20/02/2023

 29/05/2023.

4. Torn obert de paraules

No hi ha més intervencions.

Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 13:20h es dóna la reunió
per acabada.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 325 a 334 ha estat aprovada per la
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 20
de juny de 2022.

Certifico
LA SECRETÀRIA


