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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL EDUCATIU DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

  

Data: 16 de març de 2022, 17.30 h 

Lloc: Escola Bressol Els Gats (C/ Roger 48) 

 

Presideixen el Consell: 

Sra. Carolina López,   Consellera d'Educació del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/eres: 

Sra. Maria Àngela Boix Junyent, GMD PSC 

Sr. Saoka Kingolo Luzolo,  GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,   GMD JxCat 

 

Membres del Consell: 

Sr. Jordi Aguilera   Direcció centres públics Institut de Mitjans Audiovisuals 

     EMAV 

Sra. Núria Buyreu   Direcció centres públics Escola Ramon Casas 

Sr. Ildefonso Rodríguez   Direcció centres públics Escola Lluís Vives 

Sra. Montserrat Esteve   Docents centres concertats Escola Lloret 

Sra. Navi Farrera   Direcció centres públics EBM El Fil 

Sra. Elena Garangou   PAS centres públics Escola Cal Maiol 

Sra. Sara Jiménez   Docents centres públics IES Montjuïc 

Sr. Alexis Jiménez   Entitat Cooperativa Reflexes  

Sra. Mònica Merino   Direcció concertada Sopeña Barcelona 

Sra. Meritxell Ardèvol   Docents concertada Sopeña Barcelona 

Sr. Roger Panadés   Famílies concertada Jesuïtes Poble-sec St. Pere Claver 

Sra. Núria Prunés   Direcció centres públics INS Lluís Vives 

Sr. Víctor Ranera   Direcció concertada Escola Joan Pelegrí 

Sra. Ester Rams   Entitat La Troca 

Sra. Maria Riba    Famílies centres públics EBM L’Esquirol 

Sr. Francisco Riera   Famílies centres públics Escola Lluís Vives 

Sra. Sunta Sogas   Entitat Secretariat S-H-LB 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Anna Mir    Tècnica d’Educació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Anna Trabal   Serveis Educatius de Sants-Montjuïc 

Sra. Neus Tormo   Consorci d’Educació 

 

Total d’assistents: 22 persones 

 

Excusen assistència:  

Jesús Martín     Direcció centres públics Institut Consell de Cent 

Jordi Peiró     Docents concertada USOC 

Sr. Carlos Simón    PAS centres públics Escola Ramon Casas 
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Ordre del dia (Convocatòria Extraordinària) 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior del Consell  

2. Constitució del nou CEMD de Sants-Montjuïc 

3. Elecció Permanent 

4. Informació sobre el procés electoral de renovació del Consell Escolar 

Municipal de Barcelona (CEMB) 

  

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior del Consell. 

 

Carolina López, Consellera d'Educació de Sants-Montjuïc i Vicepresidenta del Consell Escolar 

Municipal del Districte, explica que avui s'ha convocat aquesta sessió extraordinària, abans de 

la sessió ordinària, per a constituir el nou Consell Escolar abans del dia 25 de març. Es disculpa 

perquè ha coincidit amb la vaga educativa de docents. 

 

Anna Mir, Tècnica de Gestió en Educació al Districte de Sants-Montjuïc, excusa l'absència de 

Jesús Martín (Consell de Cent), Jordi Peiró (USOC) i Carlos Simón (PAS Ramon Casas). 

 

L'acta passada s'aprova sense esmenes ni comentaris. 

 

 

2. Constitució del nou CEMD de Sants-Montjuïc. 

 

Anna Mir comparteix en pantalla el resultat de les eleccions dels nous membres del Consell 

Escolar Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 2022. Destaca que hi ha alguna vacant per 

manca de candidatures, però valora que, en comparació amb altres districtes, s'ha aconseguit 

cobrir tots els sectors. 

 

Intervenció Resposta 

Diverses assistents critiquen que no van rebre 

cap notificació sobre la convocatòria 

d'eleccions al CEMD. No van rebre informació 

i no han pogut presentar-se com a candidates. 

Valoren que enguany el procés no ha 

funcionat. 

Anna Mir respon que només han rebut el 

correu anunciant del procés d'eleccions les 

persones que han entrat al cens. Es va enviar 

un formulari a tots els centres, a través del 

representant municipal, que s'havia d'omplir i 

autoritzar les dades. Si aquest formulari no es 

retornava, es quedava fora del cens. 

 

Es compromet a notificar-ho. 

 

Carolina López afegeix que s'ha trucat a les 

escoles quan es veia que no s'estaven omplint 

els formularis. Pren nota de les incidències i 

es compromet a comprovar si hi ha hagut cap 

error informàtic. El procés telemàtic està 

centralitzat i no es controla des del Consell. 

Admet que és possible que no s'hagi arribat a 

tanta gent com es voldria i que s'ha fet el que 

s'ha pogut, donades les circumstàncies.  
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Anna Mir comparteix presentació en pantalla i enumera les noves incorporacions al CEMD de 

Sants-Montjuïc. Pel que fa a les direccions dels centres públics: 2 persones estaran al CEMD 

per 4 anys i 1 només 2. Com que estan empatades amb 3 vots cadascuna, s'haurà de decidir 

com es distribueixen aquests càrrecs. 

 

Pel que fa a entitats i sindicats, el funcionament és diferent: es nomenen a proposta, així que es 

mantindran les mateixes persones que ja estaven al Consell. Les entitats que no tenen cap 

nom, hauran d'anunciar a qui proposen. Els sindicats estan centralitzats a l'àmbit de ciutat: ja 

s'ha fet consulta i hauran de comunicar si continuen els mateixos representants o enviaran de 

nous. 

 

 

3. Elecció Permanent. 

 

Anna Mir comparteix presentació en pantalla. Explica que la Permanent es constitueix amb un 

membre de cada sector. Assenyala que ara mateix hi ha vacants per cobrir:  

 Direccions: 1 de pública i 1 de concertada 

 Famílies: 1 de pública i 1 de concertada 

 Estudiants: 1 estudiant de pública 

 Personal d'administració i serveis (PAS): hi ha 1 persona que avui no ha pogut assistir, 

se li haurà de proposar si vol incorporar-se. 

 

Intervenció Resposta 

Representant d'Entitats: S'ofereix a cedir el 

seu lloc, si alguna altra persona vol participar 

de la Permanent. 

Carolina López respon que, si vol relleu, es pot 

comunicar per si hi ha persones interessades. 

 

Carolina López indica que a la Permanent es fa una reunió 15 dies abans de cada Consell on es 

decideix l'ordre del dia i es debaten diferents temes i propostes. Es fan 3 Consells ordinaris a 

l'any: a inicis primavera, a inicis de juliol i al novembre. A banda, hi ha grups de treball, que 

decideixen la seva pròpia dinàmica i freqüència de reunió.  

 

Direccions: Núria Buyreu, de l'Escola Ramon Casas i Mónica Merino, de l'Escola Sopeña, es 

presenten com a membres de la Permanent. 

 

Famílies o AFA: Francisco Riera, d'escola pública i Roger Panadés, d'escola concertada, es 

presenten com a membres de la Permanent. 

 

Carolina López es compromet a sondejar estudiants i entitats, a més de parlar amb la persona 

que representant de PAS de centres públics, que ha excusat assistència, per saber si es vol 

incorporar a la Permanent. 

 

 

4. Informació sobre el procés electoral de renovació del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona (CEMB). 

 

Anna Mir comparteix presentació en pantalla amb el calendari del procés de renovació del 

CEMB. Comunica que tots els membres del Consell formen part del cens i rebran tota la 

informació del procés.  
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 8 d'abril: Tancament del cens definitiu 

 19 i 29 d'abril: Assemblees de presentació de candidates 

 Del 3 al 10 de maig: Votacions 

 11 de maig: Resultats provisionals 

 Del 12 al 17 de maig: Reclamacions 

 18 de maig: Resultats definitius 

 19 de maig: Proclamació dels resultats 

 26 de maig: Constitució del CEMB 

 

Des de Ciutat encara s'ha de comunicar quines vacants s'hauran de cobrir, es compromet a 

enviar informació als membres del CEMD a mesura que vagi arribant. 

 

Carolina López dóna per constituït el Consell Escolar Municipal del Districte, dóna la benvinguda 

als nous membres del Consell i finalitza la sessió extraordinària del Consell Educatiu.  

 

 


