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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 20 DE JUNY DE 2022

A la ciutat de Girona, el dia 20 de juny de 2022, a les 13:30h, a la sala Miquel Diumé, e
l'Ajuntament de Girona, 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, Joaquim Ruhí i Míriam Pujola

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

No assisteixen: Rosor Rabasseda i Maria del Mar Baena. 

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 19 de maig de

2022 (doc. adjunt)

S’ha enviat a tothom el resum de la darrera sessió que s’hauria d’aprovar. La Sra. Pilar

Marco ha comunicat que no sortia el seu nom a l'acta tot i que ella s'havia excusat. Així

doncs,  des  de  la  Secretaria,  s'ha  rectificat  la  proposta  d'acta.  Amb la  modificació

inclosa, s'aprova per assentiment dels membres.

2. Informació del treball de les comissions

• Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat: La Comissió es va reunir el

passat  dilluns  13  de  juny  de  2022.  Es  van  treballar  les  tres  propostes  d'acord  a

presentar al Plenari del 13 de juliol de 2022:

• Proposta d’Acord sobre l’edició del XII Cicle Cinefòrum d’Educació 

• Proposta d'Acord sobre l'aprovació de la 20a convocatòria de la Beca Joaquim

Franch.

• Proposta d'Acord sobre el comunicat en defensa de la comunitat educativa
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Es va reiterar així la continuïtat del Cinefòrum, havent parlat prèviament amb el Museu

del Cinema, qui va acceptar de seguir col·laborant amb el Consell. Es va valorar molt

positivament el projecte, en les darreres sessions hi ha hagut un 100% d'aforament,

esgotant les entrades.

Es va parlar de la preocupació de la salut mental dels joves i adolescents. La Sra.

Sílvia  Llach  va  donar  a  conèixer  l'acord  establert  entre  la  Universitat  de  Girona  i

l'Ajuntament  per  tractar  el  tema  amb  estudiants  universitaris  de  la  ciutat.  Es  va

proposar de tractar de nou el tema en el Cinefòrum del curs vinent.

La Sra. Roser Batllori va demanar de consensuar entre tots una proposta d'acord en

defensa de la comunitat educativa, manifestant el suport del consell al sector davant

les constants adaptacions que aquests han de realitzar a fi  de recollir  les diferents

demandes sanitàries, educatives, socials,... 

Informar, alhora, que just avui s'ha fet arribar el darrer butlletí d'aquest curs escolar

dedicat a les addiccions comportamentals i a les drogues. Al butlletí s'hi  pot trobar

l'entrevista a la Psicòloga Clínica Amparo Ridaura, conductora del darrer Cinefòrum

d'Educació.

• Comissió  de  Planificació  Escolar  i  Equipaments:  La  Comissió  es  va  reunir  el

dimecres 15 de juny de 2022.  Va estar  valorant  la  Proposta d'Acord en relació  al

calendari, horari escolar i preu del material complementari i de les sortides escolars pel

curs 2022-2023. Es va acordar de recomanar la socialització dels llibres de text així

com  d'altres  sistemes  que  afavoreixin  l'equitat  educativa.  Recomanar,  alhora,

l'aplicació  d'una forquilla  de  mínims i  màxims d'imports,  en  concepte  de material  i

activitats complementàries, a assumir per les famílies (colònies, sortides escolars,...),

establint un mínim de 50€ i un màxim de 250€, corresponent al 25% del SMI (Salari

Mínim Interprofessional). Establint-se doncs un import a recomanar pel curs 2022/23

de  100€  en  concepte  de   material  i  150€  per  activitats  complementàries,  amb

possibilitat de que aquests imports poguessin ser vasos comunicants en funció de les

necessitats del centre i facilitant el pagament per mitjà des sistemes de fraccionament

o altres facilitats de pagament.
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Es va acordar de presentar una proposta d'acord en relació al procés de preinscripció

Curs 2022-23, aquesta havia de recollir:

• La creació d'un grup més de secundària a la ciutat

• No augmentar les ràtios a secindària

• Establir una jornada única de portes obertes a la ciutat on s'informés de tots els

centres educatius, dels seus projectes.

La Secretaria prepararia la proposta recollint aquests punts a fi de ser traslladada a la

Comissió Permanent d'avui dilluns 20 de juny.

Es va acordar de seguir treballant el curs vinent en la línia de recomanar als centres

els imports a assumir per les famílies (AMPA,...) així com en determinar l'adequació de

les sortides escolars al projecte de centre.

3. Propostes d’acord a presentar al Plenari 13 de juliol de 2022

- Comissió Permanent
 Proposta  d’acord  sobre  la  recomanació  del  calendari,  horari

escolar  i  preu  del  material  complementari  i  de  les  sortides
escolars pel curs 2022-2023.

 Proposta d’acord per a l’edició del calendari escolar 2022-2023
 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres el Consell

que ho són per designació.
 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres del Consell

que ho són per elecció.
- Comissió de Planificació Escolar i Equipaments

 Proposta  d’acord sobre  el  resultat  del  procés de  preinscripció
curs 2022-2023

- Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat
 Proposta  d’Acord  sobre  l’edició  del  XII  Cicle  Cinefòrum

d’Educació 
 Proposta d'Acord sobre l'aprovació de la 20a convocatòria de la

Beca Joaquim Franch.
 Proposta d'Acord sobre el comunicat en defensa de la comunitat

educativa
Es passen a aprobar les diferents propostes d'acord a presentar al Plenari previst pel
13 de juliol de 2022. 
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Comissió Permanent 
 

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA PER
LA  RECOMANACIÓ  DEL  CALENDARI,  HORARI  ESCOLAR;  PREU  MATERIAL
COMPLEMENTARI I SORTIDES ESCOLARS PEL CURS 2022-2023 APROVAT A LA
SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 2022 
  
D’acord amb la disposició de l’Ordre del Departament d’Educació EDU/113/2022, de 3
de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 pels centres
educatius no universitaris de Catalunya i havent escoltat els sectors de la comunitat
educativa, així com tenint en compte la distribució de les festivitats locals i el calendari
laboral d'acord amb l'Odre EMT/81/2022, proposem les recomanacions següents en
relació amb el calendari i horari escolar 2022-2023, per tal que els consells escolars de
cada centre educatiu puguin procedir a la seva progressiva aplicació. 
 
 
Es proposa: 
 

1. “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 següents: 

 
• 31 d'octubre de 2022
• 5 desembre de 2022
• 17 de febrer de 2023
• 20 de febrer de 2023

 

En compensació de les festes locals de Girona, el 29 d'octubre de 2022 i 25 de
juliol de 2023:

 
• 28 d'octubre de 2022
• 2 de maig de 2023

2. Demanar,  com  hem  fet  reiteradament  els  últims  cursos,  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. 
 
3. 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 essent aquesta a les 16:30h.

4. Recomanar la socialització dels llibres de text així com d'altres sistemes que
afavoreixin l'equitat educativa. Recomanar que s'apliqui una forquilla de mínims i
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màxims d'imports, en concepte de material i activitats complementàries, a assumir
per les famílies  (colònies,  sortides escolars,...),  establint  un mínim de 50€ i  un
màxim de 250€,  corresponent  al  25% del  SMI  (Salari  Mínim Interprofessional).
D'acord amb el Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, s'estableix un salari mínim
interprofessional per a l'any 2022, de 1.000€ bruts al mes. Establint-se doncs un
import a recomanar pel curs 2022/23 de 100€ en concepte de  material i 150€ per
activitats  complementàries,  amb possibilitat  de  que aquests  imports  puguin  ser
vasos comunicants en funció de les necessitats del centre i facilitant el pagament
per mitjà de sistemes de fraccionament o altres facilitats de pagament.

5. Traslladar aquestes recomanacions a tots els centres educatius de la ciutat, al
Consell Escolar de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a ST d’Educació de Girona i a l’Ajuntament de Girona.” 

Comissió Permanent

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER L’EDICIÓ
DEL CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2022-2023  APROVAT A LA SESSIÓ
PLENÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 2022

El Consell Municipal d’Educació porta anys editant el calendari escolar que adreça als

centres educatius de la ciutat  com a eina de suport per a la planificació dels curs

escolar.

En aquest calendari es destacarà la informació següent: els dies d’inici i final de curs,

els  períodes  de  vacances  escolars,  els  dies  festius,  els  dies  de  lliure  disposició

proposats pel CEM i altra informació referent a l’activitat del mateix Consell Municipal

d’Educació de Girona.

Pel que fa a les dates més significatives vinculades a la cooperació, la solidaritat, els

valors i  el respecte al  medi ambient,  s’inclourà un enllaç amb la pàgina web de la

Unesco,  http://portal.unesco.org/es/, on s’indiquen els dies internacionals considerats

per les Nacions Unides.

Es proposa:

1. “Editar el calendari escolar per el curs 2022-2023 amb les dates referents al:
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- calendari  escolar  (inici  i  fi  de  curs,  vacances  escolars  i  dies  de  lliure

disposició proposats pel CEM)

- activitats del Consell Municipal d’Educació 

2. Distribuir el calendari escolar a tots els centres educatius de la ciutat i entitats

que ho sol·licitin.”

Comissió Permanent

PROPOSTA  D'ACORD  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  D’EDUCACIÓ  SOBRE  EL
NOMENAMENT DE MEMBRES QUE HO SÓN PER DESIGNACIÓ, APROVAT EN LA
SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2022

En el Plenari del Consell Municipal d’Educació, de data 16 de juliol de 2020, es van
nomenar els nous membres del Consell que ho eren per designació i que ens havien
notificat els diferents sectors. 
Atès que des de la Universitat de Girona, del sector de representants d'altres àmbits
educatius, ens han comunicat el canvi de designació del seu representant,

ES PROPOSA:

1. "Nomenar al Sr. Jaume Ametller Leal, representant d'altres àmbits educatius.
2. Donar de baixa al Sr.Josep Duran Carpintero, com a membre del Consell..
3. Notificar l’acord a les persones afectades.”

Comissió Permanent

PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ QUE HO SÓN PER ELECCIÓ APROVAT A LA SESSIÓ
PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 13 DE JULIOL DE
2022

La Comissió Permanent, reunida com a junta electoral el dia 22 de febrer de 2022,
d’acord  amb  el  resultat  obtinguts  en  l’escrutini  d’aquestes  eleccions  (doc.  adjunt),
tenint  en  compte  les  recomanacions  entorn  a  la  representació  que  consten  en  el
mateix  reglament  del  CEM  i  l’aplicació  del  Reglament  de  Polítiques  d’Igualtat  de
Gènere de l’Ajuntament de Girona, proposa :

1. “Nomenar els següents representants dels diferents sectors:

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

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

En representació d’alumnes membres de consells escolars de centres d’adults

Cap candidatura

En representació d’associacions d'alumnes no universitaris

Cap candidatura

Representants de les famílies

En representació de les Associacions de famílies d’alumnes:

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

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 desempat seria
proposar als dos membres afectats compartir per anys la representació al Consell. 
La Comissió Permanent  celebrada el  passat 19 de maig de 2022,  va proposar 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 centre de centres
d’educació infantil i primària:

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

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

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

Representants de personal d’administració i serveis
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En representació dels membres de consells escolars de centres d’educació infantil i
primària:

Jordi Vidal Trill (Escola Carme Auguet) 

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

Mata Roure (Escola Les Alzines) 

En representació del personal d’atenció educativa dels consells escolars dels centres
d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats

Cap candidatura

Representants del personal docent

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

Cap candidatura

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

Cap candidatura

2. Comunicar l’acord a les persones implicades.”

ANNEX

D’acord amb el que disposa el Reglament del Consell, cada curs escolar 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. 

L’acord de renovació parcial dels membres del CEM aprovat en sessió plenària de 2
de  març  de  2022,  aquesta  renovació  parcial  afecta  només  als  representants  dels
sectors que ho són per elecció.

Representants d’alumnes  
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Aquest sector està format per 10 representants: 8 són de consells escolars de centres de
secundària, 1 dels centres reglats de formació d’adults i 1 representant d’associacions
d’alumnes no universitaris.

Aquest any cal renovar 3 representants (Eudald Borrell Pons (Escola Bell-lloc del Pla),
Mònica Cussó Izaga (Institut Montilivi) i Bruna Ruhí Vidal (Institut Narcís Xifra) i cobrir 5
vacants  dels  consells  escolars  de centre,  1  vacant  dels  centres  reglats  de formació
d’adults i 1 vacant de representants d’associacions d’alumnes no universitaris 

Resultats del procés electoral:  

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

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

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

Cap candidatura

-Representants d’associacions d'alumnes no universitaris

Cap candidatura

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,
que es nomena per designació.

Aquest any cal renovar els 7 representants que ho són per elecció: Carolina Pagès Cruz
(CEC prim), Silvia Planellas Pulido (CEC prim), Miquel Camós Colom (CEC prim), Roger
Casero  Gumbau  (CEC Sec),  Àurea  Villaverde  Bravo  (AMPA),  Rosa  Peralta  Saguer
(AMPA) i Belen Izaga Martínez (AMPA) i cobrir una vacant dels consells escolars de
centre d’educació infantil i secundària. 

Resultats del procés electoral:  

-En representació de les Associacions de famílies d’alumnes:

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

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

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

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

Representants de personal d’administració i serveis i d'atenció educativa

Aquest sector el constitueixen 6 representants, membres de consell escolar de centre (2
d’educació infantil i primària, 2 de secundària i 2 representants del personal d’atenció
educativa)

Aquest any cal renovar 2 representants: Agustí López (inf. i prim.) i Marta Roure (sec.) i
cobrir 4 vacants CEC (primària i secundària i PAE). 

Resultats del procés electoral:

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

Jordi Vidal Trill (Escola Carme Auguet) 20 vots

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

Mata Roure (Escola Les Alzines) 13 vots

-En representació del personal d’atenció educativa dels consells escolars dels centres
d’educació infantil, primària i secundària públics i concertats

Cap candidatura

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, que es nomenen per designació.
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Aquest any cal renovar el  representant de mestres: Toni Riera Pérez (prim.) També cal
cobrir 3 vacants d’educació infantil i primària (2 d’ed.prim. i 1 d’ed. inf.) i 3 vacants de
secundària

Resultats del procés electoral:  

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

Cap candidatura

-En representació de membres de consells escolars de centre de centres d’educació
secundària 

Cap candidatura

Comissió de Planificació Escolar i Equipaments

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A
LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2022-23 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA
DE DATA 13 DE JULIOL DE 2022

La Comissió de Planificació ha valorat les dades resultants del procés de preinscripció
Curs  2022-23  a  fi  de  per  poder  fer  una  proposta  entorn  a  l’oferta  del  curs  22-23
d’educació infantil-primària i secundària.
La Comissió, en el Plenari del 2 de març de 2022, va presentar una proposta d'acord
on es valorava com a insuficient la proposta de grups de 1r d’ESO presentada per la
secundària i sol·licitava l'estudi de la reducció de la ràtio a secundària a 28 infants per
grup, a fi de millorar l’atenció, seguir la lògica de les accions empreses a P3 i disposar
de més eines per millorar l’equitat educativa. A més, proposava l'estudi de la situació
de la secundària a mig termini, de manera planificada i atenent debats de reordenació,
zonificació i adscripcions.
La Comissió, per altra banda, ha recollit amb preocupació la demanda de famílies de la
ciutat  que  s'han  sentit  poc  informades,  acompanyades  durant  el  procés  de
preinscripció per a 1r d'ESO i per la disparitat i diversitat de les informacions facilitades
pels diferents centres.  Trobant  a faltar  la  unificació de la informació del  procés de
preinscripció així com dels projectes de centre a facilitar a les famílies.
Recollint doncs la proposta d'acord del 2 de març de 2022 i d'acord amb la valoració
de les dades resultants del procés de preinscripció curs 2022-23,  

Proposa:
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1- "Presentar a l’Administració les següents demandes: 

 Creació d’un grup de 1r  d’ESO.  El  resultat  tant  ajustat  entre  l’oferta
presentada i  la demanda pel Curs 2022-23 constata la necessitat de
crear un grup nou a la ciutat.

 No augmentar les ràtios a secundària.
 Establir, de cares al curs vinent, la unificació de les portes obertes a fi

de facilitar la objectivitat de la informació del procés de preinscripció. 

2- Trametre  aquest  acord  a  les  següents  institucions:  SSTT  d’Educació  i
Ajuntament de Girona.”

Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA PER
L’EDICIÓ DEL XII CICLE DE CINEFÒRUM D’EDUCACIÓ APROVAT A LA SESSIÓ
PLENÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL DE 2022 

En els darrers onze anys, el Consell Municipal d’Educació organitza, a proposta de la
Comissió  de  Comunicació  i  Relacions  Educació  i  Ciutat  i  en  col·laboració  amb el
Museu del Cinema, un cicle de cinefòrum sobre temes relacionats amb l’educació.
Aquest cicle proposa posar sobre la taula temes educatius que poden interessar a les
famílies,  docents,  joventut  i  ciutadania  en  general.  La  comissió  de  Comunicació  i
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Relacions  Educació  i  Ciutat  escull  els  temes  i,  conjuntament  amb  el  Museu  del
Cinema, proposen les pel·lícules que es projectaran. Les sessions són gratuïtes i es
porten a terme al Museu del Cinema i es distribueixen al llarg del curs.

L’activitat té una molt bona acceptació i els debats que s’originen al voltant del tema
escollit, conduïts per persones expertes en la matèria, són molt participatius.

Per aquest motiu, es proposa:

“1. Celebrar  el  XII  Cicle  de  Cinefòrum  d’Educació  amb  3  sessions  a  realitzar
trimestralment durant el curs 2022-2023.

2. Fer difusió de la programació als centres educatius de la ciutat de tots els nivells i a
associacions ciutadanes en general, així com a associacions específiques del tema
proposat per a cada sessió”.

Comissió Relacions Educació-Ciutat

PROPOSTA D'ACORD  DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER APROVAR
LA 20a CONVOCATÒRIA DE LA BECA JOAQUIM FRANCH 2022 A LA SESSIÓ
PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 13 DE JULIOL DE
2022.

La Comissió de Relacions Educació -  Ciutat  és l’encarregada de dinamitzar la  Beca
Joaquim Franch. Les Bases de la Beca Joaquim Franch van ser aprovades per Ple
municipal l'11 d'abril de 2022 . 
Atès que per Comissió Permanent, del passat 22 de febrer de 2022, va ser aprovada la
20a Convocatòria de la Beca a fi de ser aprovada, posteriorment, per Junta de Govern
Local el 13 de maig de 2022.

Es proposa: 

1. “Ratificar l'aprovació de la 20a convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2022,
aprovada per Comissió Permanent de 22 de febrer de 2022, en els termes que
consten en el document com annex a aquesta proposta (ANNEX I).

2. Facultar la Comissió de Relacions Educació - Ciutat per fer-ne el seguiment i
concretar propostes de promoció de la convocatòria. 

3. Traslladar  a  l’Ajuntament  de Girona aquest  acord  per  tal  que es  realitzin  les
gestions que se’n deriven per a la seva aprovació i posterior publicació i difusió.
Així  mateix,  proposar  que  mantingui  l’assignació  pressupostària  a  la  Beca
Joaquim Franch.”
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Comissió Comunicació i Relacions Educació i Ciutat

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ AL COMUNICAT
EN DEFENSA DE LA COMUNITAT EDUCATIVA APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA
DE DATA 13 DE JULIOL DE 2022. 

Des del Consell Municipal d'Educació de Girona seguim amb preocupació les
contínues adaptacions que la comunitat educativa han hagut de fer i segueixen
fent davant les circumstàncies del moment sanitari, polític, social  i  econòmic
actual. I  volem fer un reconeixement a tots els sectors implicats -comunitats
educatives, entitats socials,  de lleure,  culturals,  esportives...-,  que segueixen
treballant per una escola catalana, formadora en valors, inclusiva, equitativa. I
encoratjar, a totes elles, que seguirem treballant per fer-la realitat, des del seu
treball educatiu i d'acompanyament, vers els infants, adolescents i joves

D’aquesta manera, el CEM presenta aquest comunicat a fi de manifestar el seu
suport a la comunitat educativa.

Es proposa:

1. “Traslladar aquest comunicat als SSTT d’Educació”

S'aproven totes les propostes per unanimitat a excepció de la Proposta d'Acord sobre
el comunicat en defensa de la  comunitat  educativa on la Sra. Míriam Pujola vota en
contra.

4. Preparació de la sessió plenària del Consell

Data: 13 de juliol de 2022, a les 16:30 h, al Saló de Descans del Teatre Municipal
(Plaça del Vi, nº1, Girona).

Ordre del dia:

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 2 de març de 2022
2. Treball de les comissions i propostes d’acord 

2.1 Comissió Permanent
2.1.1 Proposta d’acord sobre la recomanació del calendari, horari escolar i

preu del  material  complementari  i  de les sortides escolars pel  curs
2022-2023.

2.1.2 Proposta d’acord per a l’edició del calendari escolar 2022-2023
2.1.3 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres el Consell que

ho són per designació.
2.1.4 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres del Consell que

ho són per elecció.
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2.2 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
2.2.1 Proposta d’acord sobre el  resultat  del procés de preinscripció curs
2022-      2023

2.3 Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat
     2.3.1 Proposta d’Acord sobre l’edició del XII Cicle Cinefòrum d’Educació 
     2.3.2 Proposta d'Acord sobre l'aprovació de la 20a convocatòria de la Beca 

         Joaquim Franch.
     2.3.3 Proposta d'Acord sobre el comunicat en defensa de la  comunitat

educativa
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules

Al finalitzar el Plenari, s'oferirà un pica-pica las assistents.

5. 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 13:20h es dóna la reunió
per acabada.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 

DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 335 a 349 ha estat aprovada per la
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 26
de setembre de 2022.

Certifico
LA SECRETÀRIA


