Comissió Permanent
ACORD PER PROCEDIR A LA RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA: PROCÉS ELECTORAL 2015 APROVAT EN SESSIÓ
PLENÀRIA EL DIA 2 DE FEBRER DE 2015

Segons el que disposa el nou Reglament del Consell, aprovat en sessió plenària del 22
d’octubre de 2014 i pel ple de l’Ajuntament del 10 de novembre de 2014, 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.
D’acord amb l’aprovació de l’acord de modificació del sistema de renovació parcial dels
membres del CEM, aprovat en sessió plenària amb data 27 de gener de 2010, l’aplicació del
sistema de renovació parcial dels membres del CEM, basat en l’alternança dels membres que
ho són d’acord sistema de designació o d’eleccions, fa que enguany els procés de renovació
parcial dels membres del CEM afecti només als representants dels sectors que ho són per
elecció.
Aquest any la renovació afecta els i les representants següents:
Representants de l’alumnat
Aquest sector està format per 10 representants: 9 són de consells escolars de centres de
secundària i 1 dels centres reglats de formació d’adults.
Aquest any cal renovar 2 representants (Carlos Rojas i Guillem Martínez) i cobrir 7 vacants dels
que ho són dels consells escolars de centre. També s’ha de cobrir la vacant del representant
de centre reglat de formació d’adults.
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.
Aquest any cal renovar 9 representants: Margaret Delgado (CEC prim.), Eva Duran (CEC
prim.), Xavier Juanola (CEC inf.), Dolors Gras (CEC sec.), Iolanda Pelegrín (CEC sec.), Eva
Ramos (AMPA) i Virginia González (AMPA). També cal cobrir 1 vacant de consell escolar i 1
vacant d’associacions de famílies.
Representants de Personal d’Administració i Serveis
Aquest sector el constitueixen 4 representants, membres de consell escolar de centre (2
d’educació infantil i primària i 2 de secundària).
Aquest any cal renovar els 3 representants: Agustí López (inf. i prim.), Anna Nierga (inf. i prim.) i
Marta Roure (sec.). També cal cobrir 1 vacant de consell escolar de secundària.

Representants dels mestres i professors
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.
Aquest any cal renovar els 2 representants de mestres: Belen Huici (prim.) i Rubén Pino (sec.).
També cal cobrir 3 vacants d’educació infantil i primària (2 d’ed.prim. i 1 d’ed. inf.) i 2 vacants
de secundària.
S’aprova:
“1. Aprovar el següent calendari del procés electoral 2015:
Del 2 al 6 de febrer
Del 9 al 13 de febrer
Del 16 al 27 de febrer
Del 1al 5 de març
Del 9 al 13 de març
Del 16 de març al 8
de maig
15 de maig
18 de maig
Plenari del mes de
juny

Tramesa dels censos electorals als centres educatius
Exposició pública del cens provisional i termini de presentació de les reclamacions
Exposició pública del cens definitiu
Presentació de les candidatures dels sectors a renovar
Exposició pública de les candidatures provisional i termini de presentació de les
reclamacions
Exposició pública de les candidatures definitives i notificació als candidats
Període per celebrar les votacions del CEM en els consells escolars de centre
Termini per lliurar tots els centres els resultats de les votacions a la Secretaria
Tècnica del CEM
Exposició pública dels resultats
Nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària del Consell Municipal
d’Educació de Girona

2. Renovar els membres representants següents:
•
•

•
•

En el sector alumnat, renovar 2 representants de consell escolar de centre i cobrir 8
vacants. (En resum 9 de consells escolars i 1 dels centres reglats de formació d’adults).
En el sector famílies, renovar 5 representants de famílies i 3 representants
d’associacions de famílies, i cobrir 1 vacant de consells escolars de centre. (En resum 6 de
consells escolars i 3 d’AMPA)
En el sector de personal d’administració i serveis, renovar 3 representants de consells
escolars de centre i cobrir 1 vacant. (En resum 4 de consells escolars)
En el sector mestres i professors, renovar 2 representants de consells escolars de centre
i cobrir 5 vacants. (En resum 7 de consells escolars)

3. Sistema de votació: descentralitzat en els centres educatius de la ciutat per tal de
facilitar l’accés a tots els electors/es i la participació dels diversos sectors de la comunitat
educativa representats en el Consell.
4. Aprovar la constitució de la Comissió Permanent com a Junta electoral del procés
de renovació parcial dels membres del CEM, procés electoral 2015”

