
 

Carme López-Feliu i Font, secretària general de l’Ajuntament de Cubelles, 
 
CERTIFICO: 

Que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
extraordinària el 24 de juliol de 2019, aprova per  unanimitat el següent acord: 

“16.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
En conformitat amb el que disposen els estatuts de constitució del Consell Escolar 
Municipal, l’esmentat Consell tindrà tres membres representants en el seu si; 
 
Atès que, com a conseqüència de l’acord adoptat pel Ple municipal en 15 de juny de 
2019 de nomenament de l’Alcaldia a favor de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de 
conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s’ha procedit a la renovació de la Corporació; 
 
Vist l’escrit amb RE 2019/8899 presentat pels grups municipals de l’oposició al qual 
designen els membres representants en el Consell Escolar Municipal  per a la 
legislatura 2019-2023. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, proposo al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Designar els representants i les representants municipals en el Consell 
Escolar Municipal que a continuació es relacionen: 
 
President: Sra. Ester Soler Teruel 
 
Vocal 1:  Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa 
Suplent:  Sr. Raül Mudarra Carmona 

 
Vocal 2:  
 

- De juliol de 2019 a juny de 2020: 
 
Sra. Ana Torralbo Pineda 
Suplent: Sr. Manuel Martínez Mellado 

 
- De juliol de 2020 a juny de 2021: 

 
Sra. Renata Bedós Stout 
Suplent: Sr. Jaume Garcia Bosch 

 
- De juliol de 2021 a juny de 2022: 



 

 
Sr. Robert Monzonis Gómez 
Suplent: Sr. Edmon Colomer Soler 

 
- De juliol de 2022 a juny de 2023 

 
Sr. Daniel Pérez Vilajosana 
Suplent: Núria Planas Martínez 
 

 
Segon.- Notificar-ho als regidors i regidores afectats, al Consell Escolar Municipal i a 
la Regidoria d’Educació municipal.”  
 
 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de 
l’alcaldessa, amb la previsió que determina l’article 206 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

   
Cubelles, a data de la signatura electrònica 
 

 Vist i plau 
        L’alcaldessa presidenta 
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