RESUM DEL PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El plenari del CEM del mes d’abril del 2013 va aprovar un nou model de procés de
renovació dels membres provinents dels consells escolars i es va optar per aproparlo als centres educatius, a través d’unes eleccions descentralitzades que es
portarien a terme en el si d’una reunió ordinària de cada consell escolar.
El procés constava de les següents fases:
-

informació a la comunitat educativa i recollida de candidatures
informació a la comunitat educativa dels candidats de cada sector
durant els mesos de maig i juny es van dur a terme les eleccions als centres
educatius
al juliol es va fer el recompte de vots
al mes d’octubre els nous membres s’han incorporarat al CEM

a) Places a renovar
Les places que calia renovar eren:
-

-

-

-

Sector de mares i pares
o

1 escoles bressol

o

2 primària pública: 1 de consell escolar i 1 d’AMPA

o

2 de centres concertats

Sector de professorat
o

1 primària pública

o

1 secundària pública

o

2 de centres concertats

Sector d’alumnat
o

4 secundària pública

o

3 de centres concertats

o

1 escoles d’adults

Sector del PAS
o

1 centres públics

o

1 centres concertats

Els cens de les persones que tenien dret a votar i a ser votades estava format per
aquelles que havien autoritzat l’ús de les seves dades a través d’una graella portada
a l’efecte als consells escolars previs.
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b) Resultat de les votacions
El total del cens i els vots emesos van ser els següents:
Sector
Mares/pares
primària pública
consells
AMPA primària
pública
Mares/pares
escoles bressol
Professorat
primària pública
Professorat
secundària pública
Alumnat secundària
pública
Mares/pares
centres concertats
Professorat centres
concertats
Alumnat centres
concertats
PAS concertada

Cens
155

Vots emesos
110

Participació
70,9%

38

25

65,7%

24

12

50%

201

168

83,5%

71

63

88,7%

36

30

83,3%

63

49

77,7%

66

43

65,1%

26

9

34,6%

9

7

77,7%

Escoles d’adults

11

8

72,7%

PAS pública

36

35

97,2%

c) Distribució del vots per sectors i persones escollides

ESCOLES BRESSOL
a) Mares i pares d’escoles bressol municipals (1 vacant)
Dels 12 vots emesos la distribució ha estat:
-

3 vots pel Sr. Daniel Calderó – CEIF Vapor Buxeda Nou
4 vots pel Sr. César Sánchez – CEIF Arraona
5 vots per a la Sra. Èlia Soriano – CEIF Creu Alta

Per tant, la persona proposada és la Sra. Èlia Soriano.

PRIMÀRIA PÚBLICA
b) AMPA primària pública (1 vacant). De les 38 AMPA dels centres públics de
primària van votar 25 amb la següent distribució entre els candidats/es:
-

10 vots per a la Sra. Emma Pedrol – AMPA Escola Miquel Martí i Pol
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-

5 vots pel Sr. Antonio Pérez – AMPA Escola Amadeu Vives

-

9 vots pel Sr. Joan Fidel Sarmiento – AMPA Escola La Trama

-

1 vots en blanc

Per tant, la persona proposada és la Sra. Emma Pedrol.
c) Mares i pares de primària pública provinents de consells (1 vacant)
Dels 110 vots emesos la distribució ha estat:
-

29 vots pel Sr. Joan Antoni Agulló – Escola Joanot Alisanda

-

14 vots per la Sra. Samira Khiri – Escola Joan Maragall

-

37 vots per la Sra. Clara López – Escola Concòrdia

-

10 vots per la Sra. Antonia Pozas – Escola Joaquim Blume

-

19 vots en blanc

-

1 vot nul

Per tant, la persona proposada és la Sra. Clara López.
d) Professorat de primària pública (1 vacant)
Dels 168 vots emesos, 139 han estat pel Sr. Sergi Pasqual de l’Escola Joanot
Alisanda, i 29 vots en blanc.
Per tant la persona proposada és el Sr. Sergi Pasqual.

SECUNDÀRIA PÚBLICA
e) Professorat de secundària pública (1 vacant)
Dels 63 vots emesos, 25 van ser en blanc, 2 nul i els 36 restants es van distribuir
entre diverses persones.
Les persones més votades van ser la Sra. M. Carme Allona, amb 6 vots (que va
rebutjar l’oferiment d’incorporar-se al CEM) i el Sr. Daniel Coll Gauchia, amb 5 vots.
Per tant la persona que s’incorporarà com a representant del professorat de
secundària pública serà el Sr. Daniel Coll de l’Institut Ferran Casablancas.

f) Alumnat secundària pública (4 vacants)
En el cas de l’alumnat de secundària pública hi havia 4 places per cobrir i només dos
candidats, per tant, per a les dues places vacants, tots els membres dels cens van
passar a ser elegibles.
Dels 30 vots emesos:
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-

9 vots per l’Eric Sheldon
8 per a l’Aleks Vasilev
3 per l’Alex Muñoz
la resta entre els diferents membres elegibles (estem pendents d’incorporar
la persona que falta)

De moment, els membres que passen a formar part del CEM són:
-

Eric Sheldon Ellis – Institut Pau Vila
Aleks Vasilev – Institut Miquel Crusafont
Alex Muñoz- Institut Escola Industrial

ESCOLES D’ADULTS
Dels 8 vots emesos, 1 van ser en blanc i els 7 restants es van distribuir entre
diverses persones.
La persona més votada va ser el Sr. Luciano Leoni del CFA Concòrdia, per tant
s’incorporarà com a representant de l’alumnat de les escoles d’adults al CEM.

CENTRES CONCERTATS
g) Mares i pares (2 vacants)
Dels 49 vots emesos el repartiment ha estat:
-

22 vots per a la Sra. Mònica Clols del Col·legi Sagrada Família
24 vots per a la Sra. Míriam Moya del Col·legi Tarrés
3 vots en blanc

Per tant, les persones proposades són la Sra. Míriam Moya i la Sra. Mònica Clols.

h) Professorat (2 vacants)
D’un cens de 66 persones, es van realitzar 43 vots distribuïts entre tots els membres
elegibles, atès que no hi havia candidatures prèvies.
La distribució de vots va ser:
-

5 vots per al Sr. José Priego de l’Escola Santa Clara
4 vots per a la Sra. Olga Balada de l’Escola Santa Clara
20 vots entre la resta de membres elegibles
14 vots en blanc

Atès que les dues persones més votades han acceptat la representació al CEM, el
Sr. José Priego i la Sra. Olga Balada seran els representants dels professorat dels
centres concertats.
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i)

Alumnat (3 vacants)

D’un cens de 26 persones, es van realitzar 9 vots distribuïts entre tots els membres
elegibles, atès que no hi havia candidatures prèvies.
La distribució de vots va ser:
-

3 vots per al Sr. Pau Arenas del Col·legi Sagrada Família (que no ha respost
a l’oferiment de formar part del CEM)
2 vots per al Sr. Pol Ureta de l’Escola Pia
2 vots per a la Sra. Marta Freixas
14 vots entre la resta de membres elegibles
1 vots en blanc

Atès que dues de les persones més votades han acceptat la representació al CEM,
la Sra. Marta Freixas i el Sr. Pol Ureta seran els representants de l’alumnat dels
centres concertats. Queda pendent cobrir una tercera vacant.
j)

PAS (1 vacant)

Es van recollir 7 vots d’aquest sector, entre ells 2 en blanc, però de moment, no s’ha
confirmat cap de les persones votades com a representant al CEM.

PAS CENTRES PÚBLICS
Entre tots els centres públics (primària, secundària i formació d’adults) s’havia
d’escollir un representant.
El recompte de vots va ser el següent:
-

26 vots a primària
6 vots a secundària
3 vots a formació d’adults
4 vots en blanc

Atès que no hi havia candidats/es, totes les persones que formaven part del cens
passaven a ser elegibles.
Es va consultar a les persones més votades, i finalment la Sra. Isabel Carrión de
l’Escola Agnès Armengol serà la persona que representarà al PAS dels centres
públics.

Octubre, 2013
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