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DECRET

El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta i de participació dels sectors 
afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal 
regulat per la Llei 25/1985, de 10 de desembre dels Consells Escolars, del Parlament de 
Catalunya.

D’acord amb aquesta normativa, durant el mes de novembre de 2018 es va procedir a la 
renovació dels Consells Escolars de Centre.

Atès que per a l’elecció dels membres dels sectors de mestres i professors, de pares, 
d’alumnes i del personal d’administració i serveis, s’haurà de tenir en compte el que 
disposa l’article 32 del Reglament de Règim Intern del CEM que diu:

"Article 32.-

1.- Els vocals dels sectors de mestres i professors, de pares, d'alumnes i del personal 
d'administració i serveis seran escollits per meitat: una meitat pels membres del sector 
que formin part dels Consells Escolars dels centres del Prat, d'entre ells mateixos, i l'altra 
meitat per les associacions representants del sector de la localitat, també d'entre ells 
mateixos.  

2.- Si algun d'aquests sectors no compta amb associacions al Prat, tot els vocals del 
sector seran escollits pels membres dels sectors que formin part dels Consells Escolars 
dels centres, d'entre ells mateixos.

3.- La resta de membres del Consell Escolar Municipal del Prat de Llobregat seran elegits 
de forma democràtica pels propis col"·lectius dels que formen part, mitjançant eleccions 
convocades a l'efecte."

Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb 
l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Primer.- Convocar eleccions per tal de renovar els representants dels centres públics i 
concertats al Consell Escolar Municipal, d’acord amb el procediment definit en el 
Reglament de Règim Intern d’aquest Consell.

Segon.- Aquesta convocatòria s'estén als membres dels Consells Escolars dels centres 
públics i concertats, a les associacions de mares i pares d'alumnes, als sindicats més 
representatius del professorat de les escoles i a la resta d'entitats, associacions i 
col·lectius que tenen representació al Consell Escolar Municipal i que s'assenyalen a 
l'article 2 del Reglament d'Organització i Funcionament d'aquest Consell d'acord amb el 
següent detall: 
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 8 representants del personal docent elegits/elegides d'entre ells, que haurien de 
ser representatius/ves dels diferents  nivells d'ensenyaments i sectors geogràfics 
de la ciutat.

 8 representants dels pares i mares, dels quals la meitat seran escollits pels 
membres del sector que formen part dels Consells Escolars dels centres de la
població, d'entre ells mateixos, i l'altra meitat per les associacions  
representatives dels sectors de la localitat, d'entre ells mateixos i a través del 
plenari de l'AMPA.

 8 representants d'alumnes, elegits pels membres del sector que formen part dels 
Consells Escolars dels centres de la població, d'entre ells mateixos.

 4 representants del sector del personal administratiu i de serveis (PAS), escollits 
democràticament entre ells.

 8 representants dels directors dels centres públics 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 del segon, 
elegits d'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'ensenyaments dels sindicats més 
representatius a la ciutat.

 1 representant de les escoles bressol públiques.

Tercer.- Les places a cobrir i/o a renovar són les següents:

 8 representants sector professorat (5 renovacions i 3 vacants)
 8 representants sector alumnes (2 renovacions i 6 vacants)
 4 representants sector PAS (1 renovació i 3 vacants)
 4 representants dels pares i mares membres del sector que formen part dels 

consells escolars dels centres de la població (4 renovacions)
 1 representant titular de la direcció dels centres privats-concertats (1 vacant de 

designació)

Quart.- El calendari per a la realització de les eleccions s'ajustarà als següents terminis:

 Exposició pública i presentació de reclamacions als cens per sectors: del 25 al 29 
de març de 2019, l’exposició pública es farà a la web municipal i a cada centre, 
les reclamacions als cens es podran presentar a la Regidoria d’Educació, c. Centre 
26-30, 1a planta.

 Publicació del cens definitiu: 1 d’abril del 2019 a la web municipal i a cada centre.

 Presentació de candidatures: del 25 al 29 de març de  2019. Les candidatures es 
presenten emplenant una butlleta i lliurant-la al registre general de l'Ajuntament –
Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, pl. de la Vila, 1 planta baixa –

 Publicació de candidatures: del 1 al 5 d’abril, a la web municipal de l'Ajuntament 
del Prat de Llobregat i a cada centre.

 Votacions: 10 d’abril de 2019
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 Publicació dels resultats de les votacions: 11 d’abril de 2019 a la web municipal i 
reclamacions fins al 12 d’abril.

 Publicació definitiva dels resultats: 15 d’abril a la web municipal

La proclamació dels membres electes i la constitució del nou CEM es farà a la primera 
reunió que es convoqui a partir del 16 d’abril de 2019.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a tots els centres educatius de la nostra ciutat i 
d’altres interessats.

El Prat de Llobregat
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Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 
128/2018
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