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REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

CAPÍTOL I
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Art.. 1.- El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i participació
del sector afectat en la programació de l’ensenyament no universitari dins
l’àmbit municipal.

CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Art. 2.- El Consell Escolar Municipal, constituït en sessió plenària, és l’organ
suprem de decisió.
Art. 3.- El Consell Escolar Municipal de Gironella està format per 33 membres
representants de tots els Centres Educatius del municipi.
Els esmentats centres són els següents:
- IES Pere Fontdevila
- CEIP Gironella
- Escola Anunciata
- CEIP Sant Marc
- Escola d’Art i Disseny del Berguedà (Gironella)
- Llar d’Infants de Viladomiu Nou
- Llar d’Infants Estel
Art. 4.- La presidència del Consell Escolar Municipal correspondrà a l’Alcalde
del Municipi, que podrà delegar en un regidor de l’Ajuntament mitjançant la
corresponent disposició de l’Alcaldia.
El President del Consell Escolar Municipal assegurarà el compliment de les lleis
i el bon funcionament de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol
moment per causa justificada.
Art. 5.- Els 33 membres del Consell Escolar Municipal tenen la següent
constitució:
Ajuntament ............... 6 membres
Pares ......................... 6 membres
Alumnes
.............. 6 membres
Mestres ..................... 6 membres
Serveis ..................... 3 membres
Titulars i Directors .... 6 membres
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Art. 6.- El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari
quan el President ho decideixi a iniciativa de la Comissió Permanent o quan ho
demani la quarta part, almenys, del nombre de membres que composen el
Consell Escolar Municipal. En tot cas s’ha de celebrar una reunió a l’inici del
curs escolar (primera quinzena d’octubre) i una altra a la seva finalització
(segona quinzena d’abril).
Art. 7.- La convocatòria serà cursada pel President i haurà de ser acordada i
notificada amb una anel·lació mínima de 48 hores, excepte en els casos
d’urgència, i s’hi adjuntarà l’Ordre del Dia fixada pel President, tenint en
compte, en el seu cas, les peticions dels altres membres, formulades amb la
suficient anel·lació.
Art. 8.- No obstant això, el Consell Escolar Municipal quedarà vàlidament
constituït, encara que no s’haguessin acomplert els requisits de la convocatòria,
quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.
Art. 9.- El quòrum per la vàlida constitució del Consell Escolar Municipal serà el
de la majoria absoluta dels seus components, (17).
Art. 10.- Si no hi hagués quòrum, el Consell Escolar Municipal es constituirà en
segona convocatòria vint-i-quatre hores després de l’assenyalada en la
primera, essent suficient l’assistència de la tercera part dels seus membres.
Art. 11.- Tots els acords en sessió plenària es prendran per majoria absoluta
dels vots dels assistents, i dirimirà l’empat el vot de qualitat del President. Cada
membre del Consell té un vot, i aquest vot no és delegable.
Art. 12.- No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no estigui inclòs en
l’ordre del dia, exceptuant el cas que sigui declarada la urgència de l’assumpte
pel vot favorable de la majoria de membres del Consell, essent necessària la
presència de la majoria absoluta dels membres del Consell.
Art. 13.- El Consell Escolar Municipal ha d’esser consultat per l’Administració
Educativa, i també pel propi Ajuntament, sobre les qüestions i temes següents:
A) Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament,
Les Institucions i els Organismes Educatius que afecten l’ensenyament dins
l’àmbit municipal.
B) Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius
complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels
centres docents.
C) Actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb
finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible
l’obligatorietat de l’ensenyament.
D) L’emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal.
E) Elaborar al final de cada curs escolar una memòria d’actuació, que serà
tramesa al Departament d’Ensenyament i al Consell Territorial corresponent
abans del 30 de novembre, i sotmetre-la a l’aprovació de tots els membres
en sessió plenària.
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F) Sol.licitar l’assistència a les reunions de persones, representants de centres
(sense representació en el Consell) o entitats, sempre que el tema ho
requereixi, amb veu però sense vot.
G) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la
conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents.
H) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa,
especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi.
I) Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i
que la legislació atorga als municipis d’acord amb la Llei o Decret vigent en
el seu moment.
Art. 14.- El Consell Escolar Municipal nomenarà d’entre els seus membres un
Secretari, que aixecarà acta de cada sessió, indicant les persones que hi han
intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en que s’ha celebrat, els
punts principals de la deliberació, la forma i resultat de la votació i el contingut
dels acords. S’encarregarà a més, de la custòdia de les actes i la documentació
del Consell.
Art. 15.- Les actes seran signades pel Secretari, amb el vist-i-plau del
President, i s’aprovaran en la mateixa o posteriors reunions.
Art. 16.- Els membres del Consell Escolar Municipal, poden fer constar en acta
el seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin.
Art. 17.- Les votacions en el Consell Escolar Municipal seran secretes, si així
ho sol·licités qualsevol membre del Consell que estigui present en el moment
de la votació. No obstant, si no es sol·licités la votació segons la forma
anteriorment esmentada, les votacions s’efectuaran com a norma general pel
sistema de mà alçada.
Art. 18.- Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa el càrrec, ja sigui
per deixar de formar part del sector que representa, o bé per dimitir per voluntat
pròpia, es cobrirà la vacant escollint-ne un altre del mateix Centre i Col·lectiu,
segons l’article 8 del Decret 404/1987 de 22 de desembre.
Art. 19.- Els membres elegits pel Consell Escolar Municipal ho seran durant dos
cursos escolars i es renovaran per meitats cada curs escolar, llevat del primer
any de la constitució del Consell en que es consideraran reelegits la primera
meitat.
Art. 20.- La no assistència sense motiu justificat a tres reunions consecutives
del Consell Escolar Municipal, de qualsevol dels seus membres, s’entendrà
com a falta d’interès i abandonament de les seves obligacions. En aquest cas,
el President del Consell passarà avís al sector al que pertanyi l’esmentat
membre, per elegir una altre persona si així ho requereix el cas.
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CAPÍTOL III
COMISSIÓ PERMANENT
Art. 21.- La Comissió Permanent és l’Òrgan executiu del Consell Escolar
Municipal i estarà integrada pel
President del Consell o Regidor de
l’Ajuntament en qui delegui i per un membre a poder ésser, de cada centre
escolar del Municipi que formin part del Consell.
Art. 22.- La Comissió Permanent es reunirà abans de cada sessió del Consell
Escolar Municipal als efectes de redactar l’ordre del dia i fer el seguiment dels
acords del Consell Escolar Municipal, i sempre que la convoqui el President a
iniciativa pròpia o per sol·licitud d’un terç dels membres del Consell Escolar
Municipal.
Art. 23.- La Comissió Permanent escollirà d’entre els seus components un
coordinador, que s’encarregarà de l’organització i coordinació dels treballs a
efectuar en cada moment.
Art. 24.- Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Portar a terme totes les decisions en sessió plenària.
b) Preparar i dirigir les activitats previstes i impulsar i coordinar el treball
de les Comissions.
c) Portar la gestió administrativa del Consell.
d) Assessorar a les diferents Comissions de Treball en totes aquelles
matèries que estiguin al seu abast.
e) Preparar les reunions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell
Escolar Municipal.

CAPÍTOL IV
COMISSIONS DE TREBALL
Art. 25.- Les Comissions de Treball es crearan a iniciativa dels membres del
Consell en sessió plenària, els quals en marcaran la composició.
Art. 26.- Les funcions de les Comissions de Treball seran les següents:
a) L’Estudi de temes concrets, relacionats amb l’àmbit educatiu.
b) Elaborar informes sobre temes puntuals.
c) Proposar l’organització de debats i actes culturals en general.
d) Totes aquelles activitats que els siguin encomanades o bé ple Plenari
o bé per la Comissió Permanent.
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Art. 27.- Les Comissions de Treball podran efectuar el seu propi calendari de
reunions.
Art. 28.- Els temes, propostes i treballs desenvolupats per cada Comissió es
traslladaran a la Comissió Permanent, i a les reunions plenàries del Consell
Escolar Municipal.
DISPOSICIÓ FINAL
Pel que no disposi aquest Reglament s’atendrà a la Legislació Vigent en la
matèria.

