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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2022 
 
A la ciutat de Girona, el dia 22 de febrer 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, Pilar Marco, Pere Albertí i Joaquim Ruhí. 
 
S’excusen: Rosor Rabasseda. 
 
No assisteixen: Míriam Pujola, Núria Figa Mataró, Maria del Mar Baena, Raquel Duran 
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 18 de novembre 

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 9 de febrer de 2022. Va estar treballant amb  
l’elaboració de la 20a convocatòria de la Beca Joaquim Franch i en l’edició d’un vídeo 
divulgatiu del Consell. Per aquest fi, es va convidar a l’empresa Videogir, a la Sra. Mar 
Ribas, per tal de que expliqués als membres de la Comissió l’esborrany de l’escaleta 
del vídeo i es poguessin recollir i incorporar les propostes de la Comissió. Es va 
consensuar l’estructura, els membres participants, els esdeveniments i espais a 
gravar. Així: 
 

TEXT IMATGES 
Què és el CEM? 
El Consell Municipal d'Educació de Girona és 
un òrgan de participació, consulta i 
assessorament de la comunitat educativa de 
la ciutat en temes d’ensenyament i educació 
Està presidit per l'alcalde o alcaldessa de la 
ciutat i constituït per 72 membres com a 
màxim, on hi trobem representants de la 
corporació municipal, alumnat, famílies, 

 
Gravarem a partir de mig matí algunes 
imatges significatives de Girona per 
ubicar a l’espectador 
 
VEU EN Of de Lluís Puigdemont 
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personal docent, personal d’administració i 
serveis, atenció educativa, directors i titulars 
de centres de la ciutat, representants d’altres 
àmbits educatius i de reconegut prestigi. 
A més a més també en poden formar part, 
per pròpia opció, el cap dels Serveis 
Territorials d'Ensenyament o representant 
que designi i un representant de la Inspecció 
Tècnica d'Ensenyament. 
 
 
Com funciona? 
El Consell desenvolupa el seu treball a partir 
d'un ple i comissions de treball: 
El Ple és l’òrgan superior de decisió del 
Consell Municipal d'Educació i està integrat 
per tots els seus membres. Aquestes 
sessions plenàries es fan de manera itinerant 
en espais de la ciutat i se'n solen convocar 
tres a l'any. 
Actualment hi ha tres Comissions de treball: 
la Comissió de Comunicació i Relacions 
Educacio i Ciutat, la Comissió de Planificació 
Escolar i Equipaments i la Comissió 
Permanent. 
 

 
El Ple del 02/03/2022 i del Centre Cívic on es 
desenvolupa. 
Es poden barrejar amb imatges gràfiques de 
grups de persones reunint-se en Comissions. 
Imatges Cinefòrum 22/02/2022 
 
VEU EN Of de Lluís Puigdemont 

 
A quina Comissió et trobes i quines 
accions esteu desenvolupant?  
 
 

Entrevistes a 5 membres representatius de 
diferents col·lectius: 
Entitats  
Alumnat  
AMPA/CEC  
PAS  
Persona Reconegut prestigi 
Entrevista realitzada en exteriors de la ciutat 
el dia 2/03/2022 prop del centre cívic. 
. 

Tu pots formar-ne part, participa-hi! Missatge final gravat a tots els entrevistats en 
format desenfrenat. 

 

Les persones a entrevistar, persones representatives dels diferents sectors i col·lectius 
que conformen el CEM, mantenint-se la paritat entre gèneres. 
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Proposta:  

Veu en Of conductor del vídeo: 

-Lluís Puigdemont 

De la Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat: 

-Ànnia Pons 

-Isidre Hernández 

De la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments: 

-Roger Casero 

-Bruna Ruhí 

-Marta Roure  

Es va proposar que, a l’hora de retolar els entrevistats, aparegués sols el col·lectiu al 
qual representen i la Comissió de la qual formen part. 

Es va proposar, a més, que a fi de poder visualitzar les diferents entitats i col·lectius 
que formen part del CEM, es visualitzessin imatges de diferents centres educatius, 
escoles bressol, centre de formació d’adults, administracions, serveis, entitats,... dels 
diferents barris de la ciutat ja que el CEM el forma part tota la Ciutat, essent Girona 
una ciutat Educadora... 

A més es va estar treballant en la segona sessió del Cinefòrum que tindrà lloc aquesta 
tarda, a les 18:00h, al Museu del Cinema. Es tractarà el tema de “l’Educació al llarg de 
la vida” amb la projecció de la pel·lícula “The Reader”, el debat anirà a càrrec del Sr. 
Pau Martinell.  

Segons les dades facilitades pel Museu, les entrades ja estan exhaurides.. Des de la 
Secretaria del Consell s’ha fet difusió de l’acte a través de les xarxes socials. 

S’està pendent de l’edició del butlletí, resta arribar l’entrevista del Sr. Pau Martinell. 

En quan a la Beca Joaquim Franch, la Comissió va estar treballant en l’elaboració del 
díptic divulgatiu de la Convocatòria i en el consens d’aquesta. Es va proposar que la 
Sra. Roser Batllori faria arribar a la Secretaria imatges de la figura de Joaquim Franch 
per a l’edició del butlletí. 

En quan a la 20a convocatòria es va consensuar el següent document: 



309 
 

20a CONVOCATÒRIA BECA JOAQUIM FRANCH, PROJECTES I INICIATIVES 
D’INTERÈS SOCIAL EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 
 
1. Objecte 
 
Obrir la 20a convocatòria de la Beca Joaquim Franch, projectes i iniciatives d’interès 
social en matèria d’educació per la ciutadanía. 
 
2. Bases Reguladores 
 
Aquesta Beca es regula per les bases reguladores de la Beca Joaquim Franch, projectes 
i iniciatives d’interès social en matèria d’educació cívica  aprovades per Ple Municipal de 
data 20 de desembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
núm. 249 de data 30 de desembre de 2021. 
 
3. Procediment de Concessió 
 
El procediment de concessió de la Beca és de concurrència competitiva, mitjançant la 
comparació de les sol·licituds presentades i d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen 
aquesta convocatòria i les bases que la regulen. 
 
4. Destinataris, requisists mínims i acreditació 
 
Poden acollir-se a aquesta beca:  
 

1. Centres educatius no universitaris. Els projectes es podran presentar en 
candidatura per equips de treball (pares i mares, alumnes i/o mestres i 
professors/es) d’un centre o de diversos centres conjuntament. La presentació 
de la proposta l'efectuarà el consell escolar del centre o centres implicats. 

 
2. Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que 

estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre. Els 
projectes es poden presentar en candidatura individual, una entitat, i/o 
col·lectivament, si és un moviment o equip de diverses entitats, o juntament amb 
centres educatius. La presentació de la proposta l'efectuarà la junta directiva de 
l'entitat o dels moviments implicats.  

 
3. Col·lectius o grups, especialment de joves (persones vinculades a la Universitat, 

al lleure, ...), que es constitueixin a aquest efecte. Cal que es constitueixi com a 
grup de treball, es formalitzi la constitució amb una acta (segons amb el que es 
preveu a la convocatòria) i es compti amb el suport/adscripció d'una institució 
educativa, social o cívica de la ciutat de Girona. 

 
Requisits mínims dels destinataris: 
 

a) Que els objectius i finalitats establerts en els estatuts de les entitats o 
associacions estiguin relacionats amb els objectius de la beca.  
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b) Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l’Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent 
termini de justificació. 

 
c) Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb 

l’Ajuntament, resta d’administracions i amb la seguretat social, així com de les 
obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament. 
 
 

Els sol·licitants de la beca hauran de complir i efectuar l’acreditació dels requisists 
indicats. 
 
5. Compromisos dels beneficiaris de la beca 
 
Els beneficiaris de la Beca Joaquim Franch es comprometen: 
 

1. A desenvolupar el projecte presentat abans d’un any . 
2. A responsabilitzar-se que la publicació de la beca no inclogui cap contingut que 

vulneri els drets i llibertats fonamentals de les persones  
3. A responsabilitzar-se del manteniment i actualització de la publicació digital de 

la beca, si és el cas, respectant la proposta concreta del projecte i objecte de la 
convocatòria. 

4. En cas de publicacions digitals, al compliment de la normativa europea i estatal 
relativa a l’accessibilitat de totes les publicacions digitals per a usuaris amb 
dificultats visuals, auditives, motrius o cognitives i de llenguatge.  

5. A comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant o als 
membres participants, com ara canvis d’adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment del projecte.  

6. A garantir l’originalitat dels textos, gràfics, fotografies, músiques i imatges del 
seu treball. En el cas que s’incloguin documents no originals, aquests hauran 
de respectar la llicència de drets d’autor corresponent. Quan sigui necessari, 
hauran de sol·licitar i acreditar el permís per reproduir-los. Totes les 
responsabilitats derivades de l’incompliment d’aquesta norma seran 
responsabilitat del beneficiaris de la beca  

7. A informar preceptivament i periòdicament de l’evolució del projecte  
8. Informar de les seves dades bancàries, per fer els ingressos pertinents   

 
 
 
6. Presentació de projectes 
 

1. La presentació de sol·licituds i la documentació requerida s’efectuarà al 
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (només en el cas de 
persones físiques), a través de la Seu Electrònica (els centres, entitats, 
associacions...) 
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2. El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 30 de 
setembre de 2022. 

 
3. La presentació de la candidatura inclou el compromís de desenvolupar el 

projecte i acceptar la tutoria de seguiment, en el cas que resulti becat. 
 

4. El model de sol·licitud i les bases de la convocatòria es poden consultar a la 
pàgina web del Consell Municipal d’Educació: 
https://web.girona.cat/cem/beca/joaquimfranch/convocatoria. 

 
5. Les persones que ho desitgin es poden adreçar a la Secretaria Tècnica del 

Consell per sol·licitar assessorament i orientació per a l’elaboració del projecte. 
 
7. Estructura del disseny dels projectes 
 

En el disseny dels projectes hi han de constar els punts següents: 
 

0. Índex 
1. Dades d’identificació: 

1.1. Dades del centre o entitat: nom, adreça, telèfon, pàgina web, correu 
electrònic i breu descripció de l’activitat. 

1.2. Dades de l’equip: nom de la persona representant i telèfon de contacte, 
nom de tots els membres de l’equip i acta de constitució de l’equip de 
treball segons el model de l’Annex 1. 

2. Introducció 
3. Justificació 
4. Destinataris 
5. Objectius: generals i específics 
6. Continguts o programació d’activitats 
7. Metodologia 
8. Calendari  
9. Recursos: 

9.1. Infraestructura 
9.2. Materials, informàtics i audiovisuals 
9.3. Humans 
9.4. Econòmics  

10. Avaluació 
11. Pressupost 
12. Bibliografia 
13. Annex 

 
 A l’annex caldrà incloure alguna proposta d’acció concreta de difusió de la 

figura de Joaquim Franch en el desenvolupament del projecte que es presenti. 
 
 Es recomana utilitzar el format 12 de la lletra Arial, un espai de text interlineat 

d’1,5 i paper DIN A4, així com numerar totes les pàgines, llevat de la portada. 
 
8. Forma de selecció i resolució 
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1. La Beca Joaquim Franch es pot atorgar a un o a diversos projectes. 
 
2. La Comissió Avaluadora està composta per la Comissió de Comunicació i 

Relacions Educació – Ciutat del Consell Municipal d’Educació i les persones 
expertes que aquesta proposi (resten inhabilitats/des els membres que hagin pres 
part en l’assessorament metodològic dels projectes). La Comissió Avaluadora 
presentarà una proposta de resolució del projecte o dels projectes becats al 
Consell Municipal d’Educació el qual resoldrà en la primera sessió plenària que 
celebri, posterior al termini de presentació. 

 
3. El procediment d'avaluació es farà amb criteris no competitius. 

 
4. La Comissió Avaluadora inclourà en la seva proposta la designació de les 

persones que s’hauran d’encarregar de portar la tutoria del projecte o projectes 
becats i fer-ne el seguiment durant el seu desenvolupament. 

 
9. Termini i presentació d'execució del projecte 
 

1. La presentació de la memòria de treball i de les despeses es pot efectuar per 
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (només en el cas de 
persones físiques), a través de la Seu Electrònica (els centres, entitats, 
associacions...), a l’atenció  del president/a del Consell Municipal d’Educació de 
Girona. 

 
2. El termini de lliurament de la memòria de treball i justificació de les despeses  

finalitza el 22 de setembre de 2023. 
 

3. El Consell Municipal d’Educació es reserva el dret de decisió per a qualsevol 
qüestió que pugui sorgir no prevista en aquestes bases.  

 
10. Dotació 
 
La Beca Joaquim Franch té una doble dotació: 
 

- L’import de la dotació econòmica és de 6.000 €, amb càrrec a la partida 2022 510 
32600 48000. Aquest import es distribuirà en funció del pressupost de cada 
projecte i del nombre de projectes becats. El pagament s'efectuarà en dos 
terminis, el 50% en el moment de la selecció i la resta un cop presentada la 
justificació. 

 
En el cas d’entitats o equips legalment constituïts i amb identificació fiscal, els 
imports íntegres s’ingressaran en el compte bancari indicat. 
 
En el cas d’equips constituïts ad hoc per sol·licitar la beca, l’ingrés es farà als 
comptes bancaris de cadascun dels seus membres, respectant estrictament els 
percentatges indicats a la sol·licitud. 
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No serà objecte d’aquesta convocatòria la subvenció de projectes que ja estiguin 
en funcionament i/o que destinin la dotació de la beca majoritàriament a la 
retribució de personal.  

 
- La publicació i divulgació del projecte o projectes becats a la web del Consell 

Municipal d’Educació, que contindrà tant el projecte presentat com el 
desenvolupament i les seves conclusions, així com els materials annexos que es 
considerin oportuns. 

 
11. Acceptació 
 
Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal 
l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. 
 
La declaració d’acceptació es farà amb l’imprès que es pot trobar a  
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1558.html 
 
Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se 
pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció. 
 
12. Propietat intel·lectual dels projectes becats 
 
La presentació del projecte suposa l’acceptació de les bases per part dels sol·licitants de 
la beca i, també, per part dels autors materials del projecte. La regulació del seu ús 
s’instrumentarà en el contracte que s’estableixi un cop resolta la convocatòria. 
 
Els projectes no becats s’incorporaran al Fons de Projectes de la Beca Joaquim Franch. 
Aquest fons es constitueix per a la consulta pública de persones i professionals vinculats 
als diferents àmbits de l’educació. No obstant això, els drets sobre la seva reproducció, 
distribució i comunicació pública restarà en possessió dels autors. L’Ajuntament de 
Girona actua només de dipositari i intermediari en la posada a disposició pública. 
 

La convocatòria es presentarà en el Ple del Consell Municipal d’Educació del mes de 
juny, a l’espera de ser prèviament aprovada per Junta de Govern Local. A fi d’aprovar 
la convocatòria, les bases han d’haver estat definitivament aprovades per Ple 
Municipal. La previsió és que s’aprovin en el Ple Municipal del mes de març. 

 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

La Comissió es va reunir el passat dijous 3 de febrer en dues convocatòries. A les 
16:00h, en una primera convocatòria, en format híbrid (presencial i virtual) es van estar 
valorant les dades actuals de la matrícula a fi de poder presentar una proposta d’acord 
entorn al procés 2022-23. La proposta d’acord la treballarem en el punt 4. 

Per altra banda i en una segona convocatòria, a les 17:30h, es va fer un monogràfic 
sobre el model d’escolarització del Sector Est. En aquest hi van assistir com a 
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convidats, membres de dels AMPA dels centres educatius de la zona, les direccions 
dels centres del curs vinent, serveis socials,... 

3. Eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell 
Municipal d’Educació: Procés electoral 2022 

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

La comissió permanent és l'encarregada de portar a terme el procés electoral pel que 
fa a:  

- Calendari, horari i designació del lloc  

- Publicació i establiment dels censos  

- Composició de la mesa  

Aquest any toca renovar als membres del Consell que ho són per elecció. Així, el 
personal docent dels centres educatius, el personal d’administració i serveis i d’atenció 
educativa, els representants de l’alumnat i els representants de les famílies que formen 
part dels consells escolars de centre. Per altra banda, als membres que ho són com a 
representants d’associacions (AMPA), on cada associació proposa una llista de 5 
membres, el president i 4 membres més, a la Secretaria del CEM. Des de la secretaria 
del CEM s’ha fet arribar un correu als centres educatius i a les AMPAS  sol·licitant les 
actes de constitució dels Consells Escolars i el llistat dels 5 representants per a 
l’elaboració dels Censos electorals. 

D’aquesta manera, ja s’han elaborat els censos i caldria ara concretar el calendari 
electoral del procés 2022 i aprovar la proposta d’acord a presentar al proper Plenari 
per a la renovació parcial dels membres del Consell, procés electoral 2022.  

A fi de fomentar la participació dels centres i donar a conèixer el Consell, des de la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat i, s’està treballant en l’edició 
d’un vídeo divulgatiu del Consell. Es faran gravacions en diferents moments on es 
reculli l’activitat del Consell. Així, aquesta tarda es gravarà l’activitat del Cinefòrum i en 
el proper Plenari del Consell es farà també una gravació de l’acte. 

Per altra banda, comentar que l’alumna Bruna Ruhí, amb l’ajut de la Secretaria, donarà 
a conèixer als centres i al seu alumnat el procés electoral actual, fomentant així la 
participació dels joves al Consell. S’ha preparat un document per acompanyar La 
difusió del Consell. 

Caldria doncs proposar i aprovar un calendari electoral, marcant-nos les reunions de la 
Comissió com a Junta Electoral: 
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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  
Plenari del mes de 
juny 

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

 

S’aprova el calendari i la proposta de Comissions com a Junta Electoral. 

Des de la secretaria del CEM, tal i com s’estableix per calendari electoral, es faran 
arribar als centres educatius i a les AMPAS els censos provisionals per a la seva 
exposició pública. Així mateix, es farà arribar una còpia impresa a l’Oficina d’informació 
al Ciutadà per a la seva consulta pública. 

A banda d’aquest procés electoral, hi ha vacant un membre del col·lectiu “Reconegut 
prestigi”. Tal i com estableix el reglament, aquest col·lectiu estarà conformat per un 
total de 6 membres. Actualment n’hi ha 5 (Rosa Maria Falgàs, Roser Batllori, Francesc 
Cayuela, Carme Vázquez i Sílvia Castelló) que, ta i com marca el calendari electoral, 
s’haurien de renovar en el procés electoral de 2023. No obstant, si que es podria cobrir 
la vacant existent.  

En el punt 4.h. del reglament s’estableix la composició: “6 persones de reconegut 
prestigi ciutadà designades pel president a proposta dels altres membres del Consell, 
en representació del món cultural, professional, científic, intel·lectual, associatiu, 
esportiu, religiós i empresarial” 
 

4. Propostes d’acord a presentar al Plenari 2 de març de 2022 
 

2.1 Comissió permanent 

2.1.1 Proposta d’Acord per a  la renovació parcial dels membres del 

Consell Municipal d’Educació. Procés electoral 2022 

2.1.2 Proposta d’Acord nomenament membres del Consell Municipal 

d’Educació. 
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 2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’Acord en relació relació al procés de preinscripció per 

al curs 2022-2023. 

 

5. Preparació de la sessió plenària del Consell 

 
“Benvolguts i benvolgudes,  
 
Us convoquem a la Sessió Plenària del Consell Municipal d’Educació que tindrà 
lloc el dimecres 2 de març de 2022, a les 16 h, al Centre Cívic Barri Vell (Carrer de la 
Cort Reial, 7, 17004 Girona).  
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 9 de desembre 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  la renovació parcial dels membres del 

Consell Municipal d’Educació. Procés electoral 2022 

2.1.2 Proposta d’Acord nomenament membres del Consell Municipal 

d’Educació. 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’Acord en relació a les propostes de planificació 

educativa curs 2022-23 

 

3. Informació diversa 

3.1 Informació del Pla d’equitat 

 

4.  Torn de preguntes” 

 
6. Informació diversa 

 

7. Torn obert de paraules 
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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. 
 
 
 
EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 306 a 317 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 10 
de març de 2022. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


