
                                               
 
 
  

         

 
 

 
 
 
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE 
MEMBRES PARTICIPANTS DEL CEM REPRESENTANTS  A LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ 
EN LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA A LA CIUTAT, APROVAT EN LA SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021  
 
El passat 16 de febrer de 2021 es va aprovar el DECRET 11/2021 de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’educació de Catalunya. 
Tal i com s’estableix a l’article 10., com a òrgans de participació es crearan “Les Comissions de 
participació en la programació”, comissions que es desplegaran de “Les Taules locals de 
planificació”. 
 
A l’article 14, de la Secció 2, s’estableix la Constitució i composició de “Les Comissions de 
participació en la programació de l’oferta educativa”:  
“Constitució i composició: 
1. Les comissions de participació en la programació de l'oferta educativa són els òrgans a través 
dels quals es garanteix la participació de la comunitat educativa en la programació de l'oferta 
educativa. Es constitueixen en tots els municipis o zones en què s'hagin constituït taules locals de 
planificació. 
2. Les persones que presideixen les comissions de garanties d'admissió són membres nats de les 
comissions participació i n'exerceixen la presidència. 
3. Les comissions de participació estan integrades per les persones designades per les taules locals 
de planificació educativa, d'acord amb el principi de representació paritària i garantint una 
representació equilibrada dels sectors següents: 
a) Titularitats dels centres privats concertats 
b) Direccions dels centres públics. 
c) Famílies d'alumnes dels centres públics i dels centres privats concertats. 
d) Representants sindicals del professorat dels centres públics i dels centres concertats. 
4. Les taules locals poden incorporar a les comissions de participació altres agents del món social, 
cultural i econòmic del municipi. Es promourà la participació de representants de centres d'elevada 
proporció d'alumnat socialment desafavorit.” 
 
El passat 16 de novembre de 2021, es va constituir a la ciutat de Girona la Taula de Planificació 
Local i es va acordar que en la Comissió de Participació en formarien part dos membres del CEM. 
D’acord amb el DECRET 11/2021 i  l’acord de la Taula Local de Planificació  amb la finalitat d’afavorir 
la representació de la comunitat educativa en la Comissió, es proposa: 
 

S’acorda: 
 

1. “Presentar a l’Administració els següents nomenaments:  
 



                                               
 
 
  

         

1.1. Nomenar al Sr. Roger Casero Gumbau i al Sr. Albert de Quintana com a  membres 
del CEM representants a La Comissió de Participació. 

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