Exp. ED 3495/2018

DECRET
Vista la petició de la cooperativa El Gegant del Pi en la que sol.licita es designi els
representants de l’Ajuntament per formar part del Consell Escolar de Centre de l’Escola
Bressol Municipal Cargol Treu Banya.
Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 8 de novembre de 2018 que literalment diu:
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L’ajuntament d’Argentona pot regular la participació de la comunitat educativa determinant
la composició del Consell Escolar, ja que te delegades les competències de l’article 18 del
decret 282/2006, de 4 de juliol, relacionades amb els consells escolars de les llars d’infants
públiques, les quals es deleguen per l’article 20.1C) del decret esmentat.
El vigent Reglament de Règim Intern de les Escola Bresso Municipals regula en el punt 19.6
com a representants de l’ajuntament al consell escolar :
- b) El o la titular de la regidoria de l’Ajuntament d’Argentona competent en matèria
d’ensenyament i educació.
-

c) Un responsable de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Argentona, o responsable de
Serveis Personals de l’Ajuntament d’Argentona en el seu defecte, designat per
l’alcalde.

-

d) El tècnic/a d’Educació de l’Ajuntament d’Argentona.

Proposo a les següents persones com a representants de l’ajuntament d’Argentona al
Consell Escolar de Centre de l’E.B.M Cargol Treu Banya:
-

Àngel Puig Boltà, regidor d’Educació de l’ajuntament d’Argentona

-

, Tècnica de Serveis Socials de l’ajuntament d’Argentona,
educadora social de les escoles d’Educació Infantil i Primària del municipi i membre
de la CAD –Comissió d’Atenció a la Diversitat-

-

, Tècnica d’Educació de l’ajuntament d’Argentona. “
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“En data 7 de novembre 2018, Reg. Entrada 2018/8533
en
representació de la Cooperativa El Gegant del Pi , i com a la directora de l’EBM Cargol Treu
Banya , sol·licita segons la normativa vigent la designació de dos representants de
l’Ajuntament per tal de formar part del Consell Escolar de Centre.
Manifesta que aquests representants ha de ser designats/ades abans del dia 19 de
novembre de 2018, per poder convocar-lo degudament a la sessió de constitució del nou
òrgan col·legiat sorgit del procés electoral.
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Vist que es necessari la designació d’aquests representants municipals i d’acord amb
l’informe de la tècnica d’educació, vinc en decretar el següent:
Primer.- Designar les següents persones com a representants de l’Ajuntament d’Argentona
al Consell Escolar de Centre de l’Escola Bressol Municipal Cargol Treu Banya.
- Sr. Àngel Puig i Boltà, Regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Argentona
- Sra.
, Tècnica de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Argentona,
educadora social de les escoles d’Educació Infantil i Primària del municipi i membre
de la CAD –Comissió d’Atenció a la Diversitat-.
- Sra.
, Tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Argentona.
Segon.- Notificar el present acord als interessats als efectes procedents.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD.128/2018)
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