Plaça de Catalunya,1
08397 Pineda de Mar (El Maresme)
www.pinedademar.org
ajuntament@pinedademar.org

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

CAPÍTOL I
Del Consell Escolar Municipal
Article 1. El Consell Escolar Municipal, és un organisme de consulta i participació dels sectors
afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.
CAPÍTOL II
Organització i funcionament
Article 2. El Consell Escolar Municipal, constituït en sessió plenària és l’òrgan suprem de decisió.
Article 3. 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.
Article 4. El Secretari del Consell Escolar Municipal serà nomenat pel President, o bé s’assignarà el
càrrec a un funcionari de l’Ajuntament, el qual haurà d’assistir amb veu i sense vot a totes les
reunions del Plenari i Comissió Permanent, i portarà a terme les tasques de redacció i custòdia de les
actes i la documentació del Consell.
Article 5. El Consell Escolar Municipal, tindrà la següent composició:
Ajuntament: 8 membres, inclòs l’Alcalde
Sector pares i mares: 8 membres.
Sector alumnes: 8 membres.
Sector mestres i professors centres educatius: 8 membres.
Sector personal administració i serveis: 4 membres.
Directors dels centres educatius i titulars de centres: 8 membres.
També poden formar part del Ple, per pròpia opció, el director dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació i un representant de la Inspecció Tècnica del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Total membres: 46.
Article 6. Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del sector que
representa, es cobrirà la vacant escollint-se un altre del mateix sector, segons l’article 8 del Decret
404/1987, de 22 de desembre.
Article 7. Els representants elegits pel Consell Escolar Municipal, ho seran durant dos cursos
escolars.
Article 8. El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari cada tres mesos com a mínim, i amb caràcter
extraordinari quan el President ho decideixi, a iniciativa de la Comissió permanent o quan ho demani
una 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 i a la finalització del curs escolar.
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Article 9. La convocatòria serà cursada pel President i haurà de ser acordada i notificada amb una
antelació mínima de cinc dies, excepte en els casos d’urgència, i s’hi adjuntarà l’Ordre de dia
preparat per la Comissió permanent.
Article 10. Tots els acords en sessió plenària, es prendran per majoria absoluta dels vots dels
assistents. Dirimirà l’empat el vot de qualitat del President. Cada vocal té un vot. El vot no és
delegable.
Article 11. Són funcions específiques del plenari no renunciables ni delegables: l’assessorament,
consulta, proposta i informació de les qüestions següents:
a) Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, les institucions i
organismes educatius que afecten l’ensenyament dins de 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 la 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.
f) Sol·licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements,
amb veu però sense vot.
g) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten a la conservació,
vigilància i 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 afecte l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga
als municipis.

CAPÍTOL III
Comissió permanent
Article 12. La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Escolar Municipal i estarà
integrada per un representant de cada centre escolar (cada centre escolar escollirà el seu
representant d’entre els membres que formen part del Plenari), el Regidor d’Educació de l’Ajuntament
de Pineda de Mar i el Tècnic municipal d’Educació. La Comissió permanent haurà de ser ratificada
pel plenari.
Article 13. Són funcions de la Comissió permanent:
a) Portar a terme totes les decisions preses en sessió plenària.
b) Preparar i dirigir les activitats previstes i impulsar i coordinar els treballs de les comissions.
c) Portar la gestió administrativa del Consell.
d) Crear subcomissions a tems limitat sobre temes específics
Article 14. La Comissió permanent es reunirà cada dos mesos com a mínim i sempre que la
convoqui el President a iniciativa pròpia o per sol·licitud d’un terç dels membres de la mateixa
Comissió permanent.
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CAPÍTOL IV
Comissió de treball
Article 15. Les Comissions de treball es crearan a iniciativa dels membres del Consell, en sessió
plenària, els quals es marcaran la composició així com els temes a tractar podran formar-ne part
totes les persones que ho sol·licitin.
Expedient relatiu al Reglament aprovat per
acord plenari de data 1.II.1989.
Aprovada la modificació art. 5è d’aquest reglament
per resolució alcaldia de 31.I.1991, en execució d’acord
plenari de data 5.XXII.1990. (publicat integrament
en el BOP n. 67/19.III.1991).
Aprovada una segona modificació de l’art. 5è
d’aquest reglament, per resolució de l’Alcaldia
de data 18.X.1995, en execució d’acord plenari
de data 27.VII.1995. (publicació integre BOP 11.VIII.1995).
Aprovada una tercera modificació del mateix
art. 5è. d’aquest reglament, per resolució de
l’Alcaldia de data 2.VII.1998, en execució d’acord
plenari de data 19.III.1998 (publicació BOP
n. 171/18.VII.1998).
Aprovada una QUARTA modificació del mateix
art. 5è. i també de l’art. 12è d’aquest reglament,
per resolució de l’Alcaldia de data 25.VI.2008, en execució
d’acord plenari de data 22.IV.200. (publicació BOP
n. ).
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