REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
CAPITOL I. OBJECTE, NATURALESA I FUNCIONS.

Article 1.
El Consell Escolar Municipal de Corbera de Llobregat es constituirà a l’empara
del Decret 404/1987, de 22 de desembre i de la Llei 25/1985 de 10 de
desembre, i es configura com un organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins
l’àmbit municipal.
Article 2.
El Consell té, com a funció essencial, l’emissió de dictàmens relatius a les
consultes que li formulin l’Administració educativa i l’Ajuntament sobre les
següents qüestions:
a)
Els convenis i els acords de col∙laboració amb el Departament
d’Ensenyament i les institucions i els organismes educatius que afecten
l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.
b)
Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius
complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres
docents.
c)
Les 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 de centres docents dins la demarcació municipal.

e)
Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten
la conservació, la vigilància i el manteniment adequat dels centres docents.
f)
El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat
educativa, especialment pel que fa a l’adaptació de la programació al medi.
g)
Les condicions educatives que afecten l’ensenyament no universitari i
que la legislació atorga als municipis.

CAPITOL II. COMPOSICIO.

Article 3.
El Consell Escolar Municipal de Corbera de Llobregat estarà constituït pels
membres que resultin de l’aplicació dels apartats 2.2 i 6.1 de les Bases sobre
l’organització dels consells escolars municipals que s’adjunten com a annex al
Decret 404/1987, de 22 de desembre, Regulador de els bases generals
d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals, en funció
del nombre de centres educatius del municipi.
Article 4.
La presidència del Consell Escolar Municipal correspondrà a l’Alcalde del
municipi, que podrà delegarla en un regidor de l’Ajuntament, mitjançant la
corresponent Resolució de l’Alcaldia.
Article 5.
1. El Consell Escolar Municipal tindrà un Secretari, que serà un membre
nomenat pel Consell, entre els seus membres. De cada sessió se n’aixecarà
acta, que contindrà la indicació de les persones que hagin intervingut, així com
les circumstàncies de lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de
la deliberació, la forma i resultat de la votació i el contingut dels acords.
2. Les actes seran signades pel Secretari amb el vistiplau del President, i
seran aprovades en posterior sessió.
Article 6.
1. L’assignació del nombre de vocals a cadascun dels sectors anteriorment
indicada s’entendrà feta sens perjudici de què, mentre el municipi de Corbera
de Llobregat romangui sense centres privats de nivell no universitari, els vocals
que els correspondrien incrementaran la representació del sector directors i
titulars de centres i el sector professors.
Els regidors de l’Ajuntament, vocals del Consell Escolar Municipal, seran
nomenats pel ple de l’Ajuntament respectiu. Una meitat seran proposats
pel grup municipal de govern i la segona meitat entre la resta de grups
municipals. En cas que no es produeixi acord en quan a la determinació
d’aquesta segona meitat es procedirà a proposarla d’entre els grups
municipals més representats, restant el grup municipal de govern.
2. Els vocals dels sectors pares d’alumnes, alumnes, professors i mestres, i el
personal d’administració i serveis seran escollits per meitats seguint el criteri
següent : una meitat pels membres del sector que formin part dels Consells
Escolars dels centres de la localitat, d’entre ells mateixos, i una meitat per les
associacions representatives dels sector de la localitat, també d’entre ells
mateixos. A tals efectes, aquestes associacions es constituiran en Assemblea,
prèvia l’oportuna convocatòria escrita, amb l’única finalitat d’escollir els

representants en el Consell Escolar Municipal. Podran presentarse com a
candidats tots els membres del col∙lectiu. En el mateix acte es procedirà a la
votació dels candidats que s’hagin presentat, resultant electe el que hagi
obtingut més vots. En cas d’empat es decidirà per sorteig.
Article 7.
1. Els membres escollits pel Consell Escolar Municipal ho seran per dos cursos
escolars, i es renovarà per meitats en cada sector, al final de cada curs.
2. Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del sector
que representa, cessarà automàticament en la seva condició de membre del
Consell Escolar Municipal. En aquests casos, si el membre s’inclou en algun
dels sectors esmentats a l’article 6.2, l’elecció del nou membre s’efectuarà
d’acord amb el procediment descrit en aquell article. Si el membre en qüestió
pertany al sector directors i titulars de centres, l’elecció s’efectuarà conforme a
l’apartat cinquè d’aquest article. Els regidors de l’Ajuntament, vocals del Consell
Escolar Municipal, seran nomenats pel ple de l’Ajuntament.

3. En tots els casos precedents el President del Consell Escolar Municipal
exhortarà al President del respectiu col∙lectiu que convoqui eleccions, quan
sigui necessari, les quals es celebraran en el termini de cinc dies.
4. Si algun dels sectors no compta amb associacions en el municipi afectat,
tots els vocals del sector seran escollits pels membres del sector que formin
part dels Consells Escolars dels centres, d’entre ells mateixos.
5. Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats elegiran
d’entre ells els vocals que correspongui a cadascun d’aquests sectors.

CAPITOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 8.
1. Els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament podran designar
representants del Departament a les sessions dels Consells Escolars
Municipals.
2. El Consell Escolar Municipal, d’acord amb la distribució del mapa escolar
local, ha de tenir representació de tots els nivells educatius no universitaris
que s’imparteixin a la localitat i de cadascun dels sectors dels pares,
professors, alumnes, personal d’administració i serveis dels centres públics i
privats.

Article 9.
1. El Consell Escolar Municipal celebrarà una sessió ordinària el primer
dimecres dels mesos de setembre, desembre, març i juny, i extraordinari quan
així ho disposi el seu President o ho demani la quarta part, al menys, del
nombre legal de vocals
2. En aquest darrer supòsit, la celebració del Consell no es podrà ajornar per
un temps superior a un mes a partir que fou sol∙licitada la sessió extraordinària
3. Les convocatòries de les sessions ordinàries, junt amb l’ordre del dia es
trameten als vocals amb una antelació de dos dies hàbils
4. En l’ordre del dia de les sessions ordinàries s’hi inclourà sempre el punt de
precs i preguntes.
5. Les convocatòries de les sessions extraordinàries hauran de ser trameses
sempre a domicili, amb una antelació també de dos dies hàbils, a excepció de
les sessions de caràcter urgent, que no exigiran dita antelació, però la
convocatòria de les quals caldrà que sigui ratificada pel mateix Consell. En el
cas que no fora ratificada s’alçarà la sessió i s’entendrà automàticament
convocada a la mateixa hora del segon dia hàbil següent.
Article 10.
1. Les sessions del Consell es celebraran normalment a la Casa de la Vila,
llevat dels supòsits de força major , en els qual, a través d’un Decret de la
Presidència, dictat prèviament, pugui ser habilitat un altre local idoni.
2. Entre els esmentats casos de força major, s’hi entén compresa la
circumstància de manca d’aforament necessari per permetre l’assistència
multitudinària de públic raonablement previsible quan s’hagin de tractar temes
de marcat interès social o ciutadà
Article 11.
1. Per tal de garantir un mínim ordre en les intervencions orals a realitzar pels
vocals en el transcurs d’un debat, s’establirà, amb caràcter general un torn de
paraules, el qual s’haurà de respectar en tot moment.
2. A tal fi, per poder fer ús de la paraula, caldrà haver obtingut amb anterioritat,
la corresponent autorització per part de la Presidència.

3.
Cada torn de paraules no podrà excedir de cinc minuts, llevat que el
president concedeixi l’oportuna autorització per casos concrets.

4. Haventse esgotat dos torns de paraula per grup, el President pot donar per
finalitzat un debat.
5. No es podrà gravar ni filmar el Consell sense la prèvia autorització de la
Presidència. A aquests efectes, haurà de formularse una sol∙licitud per escrit
amb anterioritat a la convocatòria de la sessió corresponent.
6. El president podrà amonestar a qualsevol membre del Consell que:
a) Profereixi paraules o emeti conceptes ofensius al decòrum del Consell o dels
seus membres, de les Institucions Públiques o de qualsevol altre persona o
entitat.
b) Pretengui fer ús de la paraula sense que li hagi estat concedida o un cop li
hagi estat retirada.
7. Desprès de tres amonestacions dins la mateixa sessió, amb advertència a
la segona dels conseqüències d’una tercera amonestació, el President
podrà ordenarli que abandoni el local on s’estigui celebrant la reunió,
adoptant les mesures que consideri oportunes per a poder fer efectiva
l’expulsió.
Article 12.
L’adopció dels acords serà normalment mitjançant votació ordinària i podrà ser
nominal només quan el Consell ho acordi per a un cas concret ja sigui iniciativa
de la Presidència o a petició de qualsevol vocal.
Article 13.
En el cas que una votació es produeixi empat, ja sigui aquesta ordinària o
nominal, en la mateixa sessió es procedirà immediatament a una segona
votació i, si l’empat persisteix, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
Article 14.
A les sessions del Consell Escolar s’hi podran convocar, només als efectes
d’escoltar el seu parer o rebre l’informe en termes concrets i de transcendència
especial, les entitats de representació ciutadana o tècnics especialitzats, els
quals hauran d’abandonar la sessió tan bon punt hagin acabat la susdita
intervenció.
CAPITOL IV. DE LA COMISSIO PERMANENT.
Article 15.

La Comissió Permanent és integrada pel President i un nombre de vocals no
superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement
per la Presidència, que en donarà compte al Consell.
Article 16.
Correspondrà a la Comissió Permanent l’exercici de les funcions següents:
a) L’assessorament puntual del President, en qualsevol moment que aquest
estimi necessari escoltar el parer de la Comissió Permanent. En aquest cas
l’aplegament dels seus membres es farà mitjançant convocatòria verbal, i
dites reunions tindran el caràcter de consulta o deliberants sense que calgui
formalització escrita en acta dels assumptes que tracti.
b) L’exercici de les competències que li puguin delegar el President o el
Consell Escolar o li atribueixi directament la legislació sectorial.
Article 17.
1.

2.

3.
4.

La Comissió Permanent, per a l’exercici de les seves competències
resolutòries, ja siguin delegades o d’atribució directa, celebrarà sessió
ordinària segons la periodicitat i horari que es fixi per la Presidència
mitjançant Decret, i extraordinària, quan ho decideixi la mateixa
Presidència.
La convocatòria haurà d’expressar la relació d’assumptes a debatre, i els
corresponents expedients, quan necessitin l’informe jurídic de Secretaria,
hauran de ser lliurats per a dit informe, amb una antelació mínima de vuit
dies, llevat dels supòsits d’urgència qualificada.
En tot cas, les sessions se celebraran a la Casa Consistorial i no seran
públiques.
L’adopció d’acords es farà sempre per majoria simple dels membres
assistents.

Article 18.
Pel que fa a la difusió ciutadana de les convocatòries, ordres del dia i actes de
les sessions, s’exposaran sempre en el tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial.
Article 19.
A les sessions de la Comissió Permanent s’hi podrà convocar, només als
efectes d’escoltar al seu parer o rebre l’informe en temes concrets i de
transcendència especial, les entitats de representació ciutadana o tècnics
especialitzats, els quals hauran d’abandonar la sessió tan bon punt hagin
acabat l’esmentada intervenció.

CAPITOL V. DE LES COMISSIONS DE TREBALL.
Article 20.
1. Les Comissions de Treball no són de caràcter obligatori, ara bé, d’existir,
s’adequaran a la normativa del present capítol.
2. Sota la denominació de Comissions de Treball es podran constituir la funció
d’estudi i dictaminació obligatòria dels assumptes sotmesos a coneixement
pel Consell Escolar; també podran intervenir pel que fa als temes sotmesos
a la Comissió Permanent quan aquest òrgan demani un dictamen de la
Comissió de Treball corresponent.
3. Correspondrà al Consell Escolar la designació del nombre de les
Comissions de Treball que s’hagin de constituir, així com la seva variació.
Article 21.
La convocatòria serà tramesa pel President de cada Comissió amb una
antelació mínima de vintiquatre hores, acompanyada de l’ordre del dia.
Article 22.
La periodicitat de les sessions, dies i horari de la seva celebració seran
determinats de manera autònoma per cadascuna de les Comissions.
Article 23.
A les sessions de les Comissions de Treball s’hi podrà convocar només als
efectes d’escoltar el seu parer o rebre l’informe en temes concrets i de
transcendència especial, les entitats de representació ciutadana o tècnics
especialitzats, els quals hauran d’abandonar la sessió tan bon punt hagin
acabat la susdita intervenció.
DISPOSICIO FINAL.
Única. El present Reglament, una vegada sotmès a informació pública i
aprovat pel Ple de l’Ajuntament, entrarà en vigor a comptar des de la publicació
de la dita aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

