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CAPÍTOL I

Objectius del Consell Escolar Municipal

Art. 1. Són objectius del Consell Escolar Municipal la participació, informació i consulta dels

sectors afectats en la programació del ensenyament no universitari dins l’àmbit del

municipi, canalitzant les propostes i demandes a l’administració educativa que

correspongui.

CAPÍTOL II

Composició del Consell

Art. 2. 1. El Consell estarà format pels següents membres:

President: La persona que ocupi la Regidoria d’Educació, per delegació de l’alcalde
president.

Vocals:

 1 regidor/a per cada grup polític municipal, amb el sistema de vot ponderat en funció 
de la seva representació i sobre un total de 8 vots del plenari del Consell. Seran 
nomenats pel Ple municipal a proposta de cada grup polític.

 8 representants dels mestres i professors elegits d’entre ells, que deuran ser 
representatius dels diferents nivells d’ensenyament.

 8 representants de les famílies d’alumnes escollits d’entre les juntes de les 
associacions de mares i pares i dels representants del sector famílies en els Consells 
escolars de centre, tant de primària com de secundària.

 8 representants d’alumnes, 6 d’ells elegits pels membres del sector que formen part 
dels Consells escolars dels centres de la població, d’entre ells mateixos, i 2 de les 
associacions d’estudiants d’ensenyament mitjà del municipi.

 4 representants del sector de personal d’administració i serveis, escollits 
democràticament entre ells.

 8 representants dels directors dels Centres d’ensenyament públic i els titulars dels
centres d’ensenyament privats concertats, representatius dels diferents nivells
d’ensenyament de la localitat, 7 per part dels primers i 1 per part dels segons, elegits
entre ells, respectivament.

 1 representant dels Consells escolars dels centres privats concertats del municipi, que
no sigui titular del Centre.

 2 representants de les Federacions d’ensenyament dels sindicats mes representatius
a la població.

 1 representant de les llars d’infants públiques.

Secretari: Actuarà com a secretari del Consell escolar municipal i de la seva Comissió
Permanent, un tècnic/a de la secció d’Educació, amb les funcions pròpies del càrrec.

2.- També seran membres del Consell escolar, amb veu però sense vot:

 1 representant de l’equip d’assessorament psico pedagògic.
 1 representant del Centre de recursos pedagògics.
 1 representant dels Serveis territorials del departament d’Ensenyament de la 

Generalitat.

3.- Podran ser convidats, amb veu però sense vot, els representants d’entitats i assessors 
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que la Comissió Permanent del Consell consideri oportuns per tal  de garantir la informació 
necessària i quan ho requereixi l’ordre del dia.

4.- La durada del càrrec dels membres elegits pel Consell escolar municipal serà de dos 
cursos escolars, llevat dels membres de la representació municipal que coincidirà amb la 
durada del mandat de regidor.

CAPÍTOL III

Competències

Art. 3. 1. El Consell escolar municipal, com a organisme participatiu de la comunitat
educativa local, deurà ser consultat per l’Administració educativa i, potestativament, per
l’Ajuntament sobre les qüestions següents:

a) Criteris d’emplaçament de centres docents.
b) Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i les 

institucions i organismes educatius que afectin a l’ensenyament dins l’àmbit del 
municipi.

c) Les actuacions i les normes municipals que afectin a serveis educatius 
complementaris i extra escolars amb incidència en el funcionament dels centres 
docents.

d) Les actuacions que afavoreixin l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat 
de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de 
l’ensenyament.

e) Les prioritats en els programes i actuacions municipals que afectin a la conservació, 
vigilància i manteniment adients dels centres docents.

f) El foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, 
especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi.

g) Les competències educatives que afectin a l’ensenyament no universitari i que la
legislació atorga al municipi. 

2. Així mateix, tindrà les següents competències:

a) Demanar informació a l’Administració educativa i a l’Ajuntament sobre
qualsevol matèria que tingui relació amb les seves funcions.
b) Assessorar a l’Administració municipal, elevar informes i propostes a
l’Administració educativa i als Consells escolars d’àmbit superior sobre qüestions
relacionades amb la seva competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del
sistema educatiu.
c) Elaborar una memòria de la seva actuació al final de cada curs escolar
i trametre-la al departament d’Ensenyament.
d) Confeccionar el seu propi reglament de règim intern, respectant les
directrius assenyalades en el Decret 404/87, de 22 de desembre, de la Generalitat.
e) Aquelles altres competències pròpies que li poden ser atribuïdes per
la legislació autonòmica, o be per delegació de l’Administració titular.

CAPÍTOL IV

Funcionament

Art. 4. A excepció de les especialitats que en aquest capítol s’exposen, el Consell
escolar municipal es regirà per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats
previstes en el capítol II del Títol II de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Art. 5. El Consell escolar municipal funciona en Ple, en Comissió Permanent i mitjançant
altres comissions que es poden establir en el Reglament de règim interior.

Art. 6. 1. El Consell escolar municipal ple es reunirà ordinàriament un cop per trimestre i
al inici i la finalització del curs escolar.

2.- Es podran realitzar reunions extraordinàries a proposta de la Comissió Permanent, o
d’un terç dels membres del Consell, o a proposta del president.

3.- Els acords s’adoptaran preferentment després del diàleg i debat previ, i solament
quan ho requereixi el tema es procedirà a la votació. La aprovació serà per majoria
simple, decidint el vot de qualitat del president en cas d’empat.

Art. 7. 1. Es constituirà una Comissió Permanent per preparar l’ordre del dia de les
reunions del Ple i gestionar els assumptes tractats en el Consell Plenari.

2. Serà elegida pel propi Ple i la seva organització i règim de funcionament es regularan
en el Reglament de règim interior del propi Consell.

Diligència.- Per fer constar que aquest document és el Text refós del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal, vigent després de la darrera 
modificació aprovada pel Ple municipal en data 4 de novembre de 2015 i que va entrar 
en vigor el dia 24 de desembre de 2015
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