
 
 
 
 
 
Comissió Permanent 
 
ACORD EN RELACIÓ A LA RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL 
MUNICIPAL EDUCACIÓ CURS 2020-21 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 26 
D’ABRIL DE 2021 
 
 
Segons el que disposa el Reglament del Consell, aprovat en sessió Plenària del 30 de gener de 
2020 i pel ple de l’Ajuntament del 9 de març de 2020, cada curs 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 mandat.  
 
Enguany el procés de renovació parcial dels membres del CEM afectaria als representants dels 
sectors que ho són per elecció.  
D’acord amb el punt 8.5 del Reglament del Consell, a efectes electorals i de renovació, els 
representants dels sectors que ho són per elecció afectaria als “Membres que ho són com a 
representants dels consells escolars de centre: afecta els sectors de famílies, alumnes, mestres i 
professors, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa. 
Per aquesta fi, cada curs i durant el primer trimestre (o després de les eleccions a consell escolar 
de centre), el Departament d'Ensenyament proporciona al Consell Municipal d’Educació un cens 
dels membres dels consells que configuraran el cos d'electors de cada sector.”  
 
Atès que, des del Departament d’Educació i atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, s’ha 
pres la resolució d‘ajornar per un any la convocatòria de les eleccions dels membres dels 
Consells Escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com 
un entorn segur, tal i com s’estableix a la Resolució EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la 
qual s'acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels 
centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres 
objecte de renovació.  
 
Atès que el cens dels membres que configuraran el cos d’electors per sectors serà doncs el 
mateix que el cens del curs 2018-19,  
 
S’acorda: 
 
 “1. Ajornar el procés de renovació parcial dels membres del CEM dels representants dels 

sectors que ho són per elecció i prorrogar el seu mandat fins a la celebració de les noves 
eleccions. 

 
2. Notificar l’acord a les persones afectades.” 

 
 
 


