
REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
 DE CALDES DE MALAVELLA I FUNCIONAMENT INTERN

(Octubre 2007)



 
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

CAPÍTOL  I:   DEL  CONSELL  MUNICIPAL  ESCOLAR,  DEFINICIÓ, 
OBJECTIU I FUNCIONS.

Definició

Article 1. El Consell Escolar Municipal de Caldes de Malavella és l’òrgan a traves del 
qual  es  fa  efectiva  la  participació  de  tots  els  sectors  socials  implicats  en  la  vida 
educativa  del nostre municipi.

En el moment d'aprovar-se aquest Reglament en el municipi els centres docents als que 
afecta són:

Centres reglats:

CEIP SANT ESTEVE
CEIP BENAULA
SES CALDES

Centres no reglats:

LLAR D'INFANTS "NINOTS"

Objectiu

Article  2.  El  Consell  Escolar  Municipal  de  Caldes  de  Malavella,  constituït  a 
l’emparament del que estableix la llei 25/1985 de 10 de desembre,  es configura com un 
òrgan  de  consulta,  assessorament,  participació  i  d'informació  sobre  qualsevol  tema 
relacionat amb l’ensenyament no universitari dins de l’ àmbit municipal i constitueix 
una eina bàsica per la democratització del sistema educatiu.

Funcions

Article 3. El Consell Escolar Municipal serà l'organisme de participació de la comunitat 
educativa local, mitjançant les  funcions pròpies d'assessorament, consulta, proposta i 
informació en les qüestions següents:
a) L’elaboració del cens de població, planificació, distribució  de les places escolars del 
municipi, la determinació de les zones d' influència dels centres docents públics i privats 
concertats, en tots els nivells d’ensenyament no universitari.
b) Les accions encaminades a millorar  el rendiment educatiu.
c) Les actuacions i les normes municipals que afectin a serveis educatiu complementaris 
i extra escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
d)  El  desenvolupament  d’accions  compensatòries  per  corregir  les  desigualtats 
provinents del context social, econòmic i cultural de l’alumnat.
e) Els criteris d’integració a l’escola i a la societat dels nois i noies amb necessitats 
educatives especials.
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f) El foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa i la renovació 
pedagògica, en el marc d’una escola democràtica, activa, científica, crítica, lliure, no 
discriminatòria i adaptada al medi en el qual s’inscriu.
g)  Els  convenis  i  acords  de  col·laboració  entre  l’administració  competent  i  les 
institucions i els organismes públics o privats que afecten l’ensenyament no universitari 
dins l’àmbit del municipi.
h) Els criteris d' emplaçament, construcció i renovació. 
i) L’optimització dels recursos humans, pressupostaris i materials dels centres educatius 
del municipi als nivells no universitaris.
j) Les prioritats en els programes i actuacions municipals que afectin a la conservació, 
vigilància i manteniment adients dels centres docents.
k) Els criteris d’utilització de les instal·lacions fora dels horaris escolars.
l) La promoció del  coneixement de l’entorn geogràfic, ecològic i cultural.
m)  La  promoció  de  les  activitats  que  facilitin  i  incrementin  la  informació  i 
conscienciació dels pares respecte els temes d’educació.

CAPITOL II: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 4. Composició del Consell

La  composició  del  Consell  Escolar  de  Caldes  de  Malavella,  haurà  de  garantir  la 
participació del sectors següents: Corporació municipal, mestres i professors, pares i 
mares de alumnes, alumnes, personal de l'administració i serveis, direcció dels centres 
públics i titularitat dels centres privats.

El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 del Decret 
404/87, tindrà la composició següent:

Ajuntament: 4 membres

Sector pares i mares: 4 membres

Sector alumnes: 4 membres

Sector mestres i  professors: 4 membres

Sector personal d'administració i serveis: 2 membres

Sector directors de centres públics i privats: 4 membres (1 membre per cada centre)

Mentre es mantingui l'actual situació d'haver-hi només al municipi centres públics (4) 
seran  vocals  nats  del  Consell  les  direccions  de  cadascun  d'aquests  centres.  En  cas 
d'alteració d'aquesta situació, s'hauria de procedir d'acord amb el que disposa el Capítol 
I. 10 de les bases  del Decret 404/1987.
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Podran ser convidades,  amb veu i  sense vot,  altres persones que  es cregui  oportú  i 
tinguin relació amb la comunitat educativa, amb caràcter permanent o segons els temes 
a tractar.

Article 5.  Els òrgans del Consell Escolar són:
1 Presidència
2 Ple
3 Comissió Permanent
4 Comissió de Treball

Article 6.  L’Alcalde és el president  del Consell Escolar Municipal i de la Comissió 
Permanent, però pot delegar la presidència d’ambdós òrgans col·legiats, o només d’un 
d’ells, en un altre regidor/a de l’Ajuntament. 

Corresponen, en tot cas, al president les següent funcions:

a) Presidir i representar el Consell.
b) Fer executar els acords del Consell.
c) Convocar el Plenari i la Comissió Permanent del Consell i elaborar-ne l'ordre del dia.
d) Resoldre allò que correspongui en assumptes de la competència del Consell no 
atribuïts ni al Plenari ni a la Comissió Permanent, o que li siguin conferits per aquests 
òrgans.

Article 7. El secretari del Consell Escolar Municipal podrà ser un funcionari municipal 
o un membre del mateix Consell nomenat per aquest, que haurà d’assistir amb veu i  
sense vot a totes les reunions i haurà de portar a terme les tasques d’estendre i custodiar  
les actes i la documentació del Consell.

En cas d’absència o malaltia, i, en general, quan hi hagi alguna causa justificada, el 
secretari serà substituït pel membre o vocal més antic en el Consell, i en el cas que hi 
hagi diversos membres amb la mateixa antiguitat, pel de més edat.

Article  8.  El Ple del  Consell  Escolar de  Caldes de Malavella és l’òrgan suprem de 
decisió i podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d' aquest Reglament.

Article 9. El Ple del Consell Escolar Municipal es reunirà amb caràcter ordinari, una 
vegada  cada  trimestre,  a  l’  inici  i  finalització  del  curs  escolar.  Amb  caràcter 
extraordinari sempre que el convoqui el president, ja sigui per iniciativa de la Comissió 
Permanent,  o  a  iniciativa  de  la  tercera part  dels  membres  del  Ple.  La sol·licitud de 
convocatòria  signada  pels  interessats  haurà  de  dirigir-se  per  escrit  al  President  del 
Consell, i s’hi haurà de fer constar d’una manera clara i concreta, la finalitat i l’ordre del 
dia.

Article 10.  La convocatòria del Ple del Consell Escolar Municipal correspondrà al seu 
president i haurà de ser notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, 
llevat dels casos d’urgència, i s’hi acompanyarà l’ordre del dia.
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L’ordre del dia es fixarà pel president, tenint en compte, en el seu cas, les peticions dels  
altres membres, formulades amb la suficient antelació, de la Comissió permanent i de 
les de la seva pròpia iniciativa.

Article 11.  Cada membre del Ple del Consell té un vot, i aquest no és delegable.

Els membres del Ple del Consell podran fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord 
adoptat i els motius que el justifiquen.

Si voten en contra i  fan constar la seva oposició motivada,  quedaran exempts de la 
responsabilitat que, en el seu cas, pugui derivar-se dels acords adoptats pel Consell. Si  
es tracta d’acords per a formular propostes, els vots particulars dels seus membres es 
faran constar en l’acta.

Les votacions es realitzaran a mà alçada fora del cas que algun dels membres sol·liciti  
votació secreta.

Article  12. Els  acords  es  prendran  per  majoria  dels  assistents.  En  cas  d’empat,  es 
dirimirà pel vot de qualitat del president.

No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat 
que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan col·legiat i sigui declarada la urgència 
de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

De cada sessió, es redactarà acta que es formalitzarà amb la signatura del president i del 
secretari.

Article  13.  La  Comissió  Permanent  estarà  formada  per  12  membres  designats  pel 
plenari, dos per cada un dels sectors que defineix l'art. 4, excepció feta del Sector del  
personal administratiu i de serveis, del qual només en formarà part un membre, més 
l'Alcalde o regidor que ostenti la presidència i el secretari que serà el mateix que el del 
plenari.

Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Activar el funcionament del Consell Escolar Municipal
b) Portar a terme les decisions preses en les sessions plenàries que celebri el Consell.
c)  Preparar  i   dirigir   les  activitats   previstes.  Realitzar   la   gestió   administrativa 
derivada de les actuacions del Consell.
d)  I  les  que  siguin  necessàries  per  al  bon  desenvolupament  del  Consell  Escolar 
Municipal, mentre estiguin dintre de les seves competències o corresponguin a les seves 
finalitats.

La Comissió Permanent es reunirà prèvia convocatòria de la presidència.
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La comissió permanent es reunirà com a mínim cada dos mesos i quantes vegades es 
consideri necessari.

Les  convocatòries les  efectuarà  el  President  almenys amb 48 hores d’antelació.  Els 
acords s'adoptaran per majoria simple.

De cada sessió, s'aixecarà acta que es distribuirà tots els membres  del Consell , amb les  
mateixes formalitats que per a les actes del Plenari.

Article 14.  Per a temes concrets i específics, i per iniciativa del Ple del Consell, es 
podran crear Comissions de treball.

A aquestes Comissions de treball podran ser convidades persones especialistes en les 
matèries que s’hi hagin de debatre.

Les comissions de treball tindran com a funcions les que li atorgui l’acord de creació del 
Consell. 

En l’acord de creació es podrà determinar la durada de la comissió. En cas contrari, la 
comissió es dissoldrà un cop hagi finalitzat la tasca que tenien encomanada. 

CAPITOL  III:  SISTEMA  D'ELECCIÓ,  RENOVACIÓ  I  SUBSTITUCIÓ  DE 
MEMBRES

Article 15.  ELECCIÓ DELS MEMBRES:

L’elecció dels membres es realitzarà bàsicament en els consells escolars de centre, per 
sectors, i dintre cada àmbit seguint el següent procediment:

a Sector Ajuntament: Els membres d’aquest sector s’elegiran en el Ple municipal 
b Sector Alumnes: Els membres d’aquest sector s’elegiran en els consells escolars dels 

centres de secundària. 
c Sector Pares i Mares d’alumnes: 3  membres d'aquest sector  a través del  consell 

escolar de centre elegiran la representació dels pares i  mares.  També hi haurà 1 
representant  de  la  Llar  d'infants.  Es  procurarà  que  el  50%  siguin  escollits  en 
representació  d'associacions  de  pares  i  mares  d'alumnes  i  l'altra  50%   en 
representació dels pares i mares .

d Sector mestres i professors: Els membres d’aquest sector s’elegiran en els consells 
escolars de cada centre. N'hi ha un per  a cada centre.

e  Sector  Personal  d’Administració  i  Serveis:  Els  membres  d’aquest  sector  seran 
proposats pels consells escolars de cada centre i direcció del centre en cas de la lr  
d'Infants. Un representant a personal d'administració i un altre del sector serveis.

  Sector directors i titulars de centres públics i privats, respectivament: En ser un 
sector  de  representació  tancada,  els  membres  d’aquest  sector  s’elegiran  i  es 
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renovaran  de  manera  directa,  si  s’escau,  o  per  consens  i  prèvia  reunió  dels 
representants, quan sigui necessari.

15.2. RENOVACIÓ DELS MEMBRES:

Els membres del Consell Escolar Municipal ho seran per dos cursos i es renovarà la 
meitat de cada sector al final de cada curs, tal com estableix el Decret 404/1987. Els 
membres  són reelegibles.  En cas  d'un  sol  membre,  es  renovarà  cada  dos  anys.  Les 
renovacions  es  realitzaran  als  consells  escolars  de  centres  de  primària  o  als  de 
secundària de manera rotativa cada any, en els sectors que sigui possible.

El procés de renovació es proposa que sigui per consens de cada sector o àmbit. Caldrà  
comunicar-ho a la Secretaria Tècnica del CEM que coordinarà el procés i vetllarà per tal 
que quedin garantides les representativitats de cada sector.

15.3. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE :

Es perd la condició de membre per renúncia expressa, per pèrdua de la representació del 
sector, o per canvi de persones en el càrrec.

15.4. VACANTS:

Les vacants que es produeixin en els sectors seran cobertes per un altre candidat elegit 
pel Consell Escolar del Centre o pel sector, segons els casos o, en el cas dels col·lectius 
tancats, per nova designació.

Aquesta substitució es considerarà renovació. Tot això sense perjudici d'allò que reguli 
la normativa vigent.

15.5. CALENDARI: 

Cada  curs,  abans  de  la  primera  sessió  plenària,  s’engegarà  el  procés  d’elecció  o 
renovació dels membres que s’escaigui i es farà dintre els consells escolars de centre o 
dintre els sectors, amb la coordinació de la secretaria tècnica administrativa del propi 
CEM.

El nomenament dels nous membres, i per tant la constitució del nou Plenari, es farà 
efectiu al primer plenari del curs escolar.

CAPITOL IV: NORMATIVA APLICABLE

Article 16. En tot allò no previst en aquest Reglament, s’estarà al que estableix la Llei  
Orgànica 5/1980 del dret a l’educació; Llei 25/85, de 10 de desembre, regulador de les 
bases generals d’organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals; Llei 
7/85 de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87 de 15 d’abril  
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Municipal  i  de  Règim Local  de  Catalunya,  RD Llei  781/86,  de  18  d’abril  pel  que 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, la 
Llei  30/1992,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  de  procediment 
administratiu comú, i legislació concordant.

DILIGÈNCIA: Faig  constar  que  aquest  reglament  es  va  aprovar 
inicialment per acord del Ple de 29 d’octubre de 2007, publicada la seva 
elevació a definitiva al BOP Girona núm. 21 de data 30 de gener de 2008. 

L’Alcalde,                                                           Davant meu,
Salvador Balliu i Torroella                                  La 

Secretària,

(Document signat electrònicament)
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