SGP-ED 2552/2020

DECRET
Vista la petició del director de l’Institut d’Argentona en la que sol·licita que es designi un
representant de l’Ajuntament per formar part del Consell Escolar de l’Institut d’Argentona.
Vist l’informe de la tècnica d’educació i formació
literalment diu:

de data 20 d’octubre de 2020 que

“En data 01 d’octubre 2020, Reg. Entrada 2020/5997 Antoni Izquierdo Tarrats, director de
l’Institut d'Argentona, exposa que s’ha de fer la composició del nou consell escolar i sol·licita
la designació d’un representant de l’ajuntament per tal de formar part del nou consell
escolar.
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Proposo que es designi al Sr. Quim Perejoan Hernández, regidor d’Educació, com a
representant de l’Ajuntament d’Argentona per formar part al Consell Escolar de l’Institut
d'Argentona, i en cas d’absència o impediment del regidor a mi mateixa, Gemma Blázquez
González, com a tècnica d’educació i formació.”
Vist que es necessari la designació d’aquests representants municipals i d’acord amb
l’informe de la tècnica d’educació i formació, decreto el següent:
Primer.- Designar al Sr. Quim Perejoan Hernández, regidor d’Educació, com a representant
de l’Ajuntament d’Argentona per formar part del Consell Escolar de l’Institut d’Argentona i,
en cas d’absència o impediment, a la tècnica d’educació i formació, la Sra. Gemma Blázquez
González.
Segon.- Notificar el present acord als interessats als efectes procedents.
Tercer.-Notificar aquest acord al departament de secretaria.
Ho mana i signa, l’Alcalde accidental, Pere Espelt LLeonart.
Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Donat que s’han convocat eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels
centres públics i privats sostinguts amb fons públics, és necessari la designació d’un/a
representant de l’Ajuntament per tal de formar part tant del Consell Escolar de l’Institut
d'Argentona, i d’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d’agost , pel qual es regulen la
constitució i la composició del consell escolar i tal com estableix l’article 45, que determina
la composició del consell escolar del centre.
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