Dijous, 13 d'octubre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Montgat
EDICTE
Exp. 1624/2016.
Havent-se aprovat inicialment la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Montgat, mitjançant acord
plenari adoptat el dia 28 de juliol de 2016 i no havent-se presentat cap al·legació durant el termini d'exposició pública, es
considera aprovat definitivament i, de conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva
entrada en vigor un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la mateixa Llei.
Contra l'aprovació definitiva d'aquest Reglament només es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà
de la seva publicació.
"REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MONTGAT.
Reglament regulador del funcionament, composició i les funcions del Consell Escolar municipal de Montgat.
Capítol I. Objecte i finalitats.
El Reglament de Règim Intern és el document que recull les normes de funcionament del Consell Escolar Municipal de
Montgat.
El Consell Escolar Municipal de Montgat és l'organisme de consulta i participació dels sectors afectats en qualsevol
aspecte relacionat amb la programació de l'ensenyament no universitari en l'àmbit del municipi de Montgat.
Article 1.- Marc legal de referència.
La promulgació de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació i de manera concreta, l'article
35, preveu l'establiment dels consells escolars en l'àmbit territorial municipal.
Aquest marc legal que configura de forma diferent l'estructuració educativa es va desenvolupar a Catalunya en la Llei,
25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars, en la qual es preveia l'existència de tres graons de participació
dins del món educatiu i es té en compte els diversos àmbits territorials.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació derogà la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells escolars i a
l'article 173. Consells escolars municipals especifíca: Els municipis poden constituir consells municipals en tant que
òrgans i instruments de consulta i de participació. Els consells s'han de constituir en els municipis als quals s'hagin
delegat competències de les que estableix l'article 159.4. -educació infantil, ensenyaments artístics o educació d'adults.
Article 2.- Objectius.
a) Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'administració municipal i els diferents sectors de la
comunitat escolar sobre la planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius de la vila.
b) Sensibilitzar tot el poble, entitats i ciutadans en particular sobre la importància de la participació dels treballadors de
l'ensenyament, les famílies i l'alumnat en el procés educatiu, així com en la gestió dels centres.
c) Possibilitar que les línies d'actuació de l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Montgat comptin amb la consulta i
l'assessorament dels sectors implicats.
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El funcionament dels Consells escolars Municipals està regulat al Decret 404/87, de 22 de desembre, publicat en el
DOG del 27.1.88, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals.
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d) Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis
centres.
e) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu de la nostra vila:
- Estudi de la problemàtica escolar i propostes de possibles solucions davant d'altres administracions per tal de millorar
la qualitat de l'ensenyament.
- Vetllar per l'educació ambiental del nostre entorn.
- Propostes d'activitats cultural - educatives, d'hàbits saludables... destinades als alumnes i als pares.
- Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats... sobre temes pedagògics i actualització del professorat.
- Propostes d'actuacions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural
de l'alumnat.
Article 3.- Funcions.
El Consell escolar tindrà les competències que li atorguin les Lleis, i, en concret:
- Ha de ser consultat sobre les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la legislació
atorga als municipis.
- Ha de ser consultat sobre els criteris d'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres públics
d'ensenyament al municipi.
- El Consell Escolar Municipal de Montgat exerceix la seva funció assessora davant l'administració corresponent i pot
elevar informes i propostes a aquesta i als consells escolars d'àmbit superior sobre qüestions relacionades amb les
seves competències i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.
- Pel que fa a les relacions amb les administracions supramunicipals:
- El Consell Escolar ha de ser informat per l'administració educativa que correspongui sobre qualsevol tema en relació
amb l'acció educativa dins del municipi, especialment sobre els convenis i els acords de col·laboració amb el
Departament d'ensenyament i les institucions i organismes educatius que afecten l'ensenyament dins l'àmbit del
municipi.
- El Consell Escolar Municipal de Montgat pot demanar informació a l'Administració educativa, al Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya i a la pròpia Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Montgat sobre qualsevol
matèria que afecti el seu camp d'actuació.

- Ha de ser consultat sobre la determinació específica dels llocs escolars que s'han de crear, substituir i suprimir dins del
municipi per aconseguir l'accés de tota la ciutadania a nivells educatius i culturals que els permetin la seva realització
personal i social.
- Ha de ser informat sobre les actuacions que afavoreixen l'ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de
millorar el rendiment educatiu, i si cal, fer factible l'obligatorietat de l'ensenyament amb els recursos disponibles dins el
marc legal.
Pel que fa a les programacions i funcionaments dels centres:
- Ha de ser consultat sobre les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i
extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
- Ha de ser consultat sobre les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la
vigilància i el manteniment adequat dels centres docents.
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Pel que fa a les places escolars:
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- Ha de fomentar les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa i la renovació pedagògica en el marc d'una
escola activa, democràtica i catalana, científica, crítica, lliure i no discriminatòria, adaptant les programacions al medi
natural en què s'inscriu.
- Ha de promoure la programació d'accions complementaries per corregir les desigualtats que es produeixen arran del
context econòmic, social i cultural de l'alumnat.
- Ha de ser consultat sobre la determinació de les normes d'ús dels equipaments escolars en horari no lectiu, per tal
d'aconseguir un màxim rendiment i facilitar l'obertura de l'escola al seu entorn.
I de manera genèrica qualsevol actuació que es proposi en benefici d'assolir una escola pública de qualitat, que fomenti
els valors democràtics i la interculturalitat.
Capítol II. Estructura.
Article 4.- Domicili social.
El Consell Escolar Municipal de Montgat té la seva seu a l'Ajuntament de Montgat, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1
d'aquesta població.
Article 5.- Estructura.
El Consell escolar municipal queda estructurat de la següent manera: Ple, President/a, Vicepresident/a, Secretari/a,
Vocals, Junta de Govern, Comissions de Treball.
Article 6.- Ple del Consell.
El Ple del Consell escolar municipal de Montgat és l'òrgan suprem de decisió del mateix, i estarà integrat pel seu
nombre total de membres, que, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 2.4. del Decret 404/87, de 22 de
desembre, regulador de les bases generals d'organització i funcionament dels consells escolars municipals, serà com a
mínim de trenta-tres membres en el qual ha de restar garantida la possibilitat de participació dels següents sectors:
Corporació municipal, mestres i professorat, pares i mares d'alumnes, alumnat, personal d'administració i serveis i
direcció dels centres educatius.
Com a òrgan suprem del Consell Escolar Municipal pot assumir qualsevol de les funcions atribuïdes a aquest Consell i
també pot delegar-ne.
Seran funcions del Ple del Consell les següents:
a) La determinació dels dies festius de lliure disposició.
b) Aprovar el règim interior que interpreti i concreti el contingut del present reglament.
c) Elegir els membres de la Junta de Govern.

e) Aprovar els programes d'actuació del propi Consell.
f) Aprovar la memòria anual elaborada per la Junta de Govern.
g) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti el camp d'actuació del Consell.
h) L'aprovació o el vistiplau dels informes elaborats per les comissions de treball.
i) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Montgat i a qualsevol altra administració
educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
j) Estudiar la possibilitat de dividir el seu àmbit territorial en sectors escolars i sol·licitar - en el seu cas- a l'Ajuntament la
creació de les Comissions de Districte d'acord amb les bases 14 i 15 del capítol 1 de l'annex del Decret 404/1987.
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d) Aprovar la creació, composició, continguts, competències i duració de les Comissions de Treball.
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k) Elaborar tantes planificacions, actuacions i informes com li siguin delegats o demanats per l'Ajuntament de Montgat.
l) Les competències que no tinguin atribuïts ni a la Junta de Govern ni al President i queda estructurat amb els següents
òrgans de govern:
President/a.- L'Alcalde/ssa del municipi serà el/la Presidenta del Consell Escolar i tindrà les següents facultats:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
b) Fixar l'ordre del dia.
c) Representar oficialment el Consell en tots els actes i procediments que calgui.
d) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.
e) Signar els escrits oficials.
f) Autoritzar l'assistència al Plenari, Junta de Govern o les Comissions de Treball, de persones de reconeguda vàlua o
coneixements específics quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable.
Vicepresident/a.- La vicepresidència recaurà en el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Montgat o el/la en qui
l'Alcalde/ssa delegui i tindrà les següents funcions:
a) Substituir el president amb tots els seus drets i deures, en cas de delegació expressa, d'absència o de dimissió.
b) Assumir les tasques i responsabilitats que el President li delegui.
Secretari/a.- Un funcionari municipal que en cas d'absència o malaltia serà substituït pel membre o vocal més antic del
Consell primer o pel de més edat, amb les següents funcions:
a) Assistir amb veu però sense vot, excepte si és un membre del Consell, a les sessions del Plenari del Consell,
Comissió Permanent i Comissions de Treball.
b) Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell.
c) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President, tramitar i arxivar la correspondència i documentació.
d) Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.
e) Col·laborar amb la Comissió Permanent en l'elaboració de la memòria anual de les activitats desenvolupades pel
Consell, els estudis realitzats i les propostes aprovades.
Vocals.-

Sector famílies: Un membre en representació de cada centre educatiu públic, concertat o privat.
Sector alumnat: 2 membres per cada centre educatiu amb alumnes majors de 12 anys i 1 representant dels alumnes de
les escoles d'adults.
Sector mestres i professorat: un membre en representació de cada centre educatiu del municipi.
Sector personal d'administració i serveis: 2 membres en representació dels centres educatius públics, i 2 membres en
representació dels centres educatius concertats o privats.
Sector direcció i titulars dels centres: 1 membre en representació de cada centre escolar.
Un representant dels professionals de les escoles d'adults, elegit per la mateixa escola.
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Sector Ajuntament: El regidor/a d'Educació i un regidor/a de cada un dels diferents grups polítics amb representació al
consistori nomenats pel Ple de la Corporació.
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Un representant de l'escola bressol pública, elegit per la mateixa escola.
Un representant de les escoles bressol privades elegit per les mateixes escoles.
Si un subsector d'associacions de pares, mestres, alumnes o personal no docent no elegeix tots els representants que li
corresponen, aquestes places de representants no ocupades se sumaran a les places que corresponen a l'altre
subsector del mateix sector.
En el cas que algun sector ni hi tingués representant, podria assistir-hi amb veu i sense vot.
Poden ser convidades, amb veu i sense vot, les persones que es considerin oportunes i tinguin relació amb la comunitat
educativa o els serveis educatius de Montgat, de manera temporal o amb caràcter permanent.
Així mateix, el Consell escolar municipal podrà sol·licitar l'assistència, amb veu i sense vot a les seves sessions, dels
tècnics municipals que consideri oportuns per aclarir o ampliar els temes que es debatin a les sessions.
Tots els membres del CEM hauran de ser representants d'un dels sectors representats en els seus respectius Consells
Escolars de Centre i per tant designats pel president del Consell Escolar de Centre.
A totes les sessions plenàries ordinàries i extraordinàries hi assistirà la persona responsable del Servei d'Educació de
l'Ajuntament de Montgat, amb veu, però sense vot.
Els serveis Territorials d'Ensenyament del Departament d'ensenyament podran designar representants del Departament
a les sessions dels Consells Escolars Municipals.
El nombre de vocals que fa referència a l'article 6 podrà variar sempre que hi hagi la creació d'un nou centre escolar.
Art. 7.- Elecció dels membres:
1.- Els vocals representants de l'ajuntament seran proposats pels grups municipals que tinguin representació en el Ple
de l'ajuntament.
2.- Els vocals dels sectors pares d'alumnes, alumnes, professors i mestres, i personal d'administració i serveis, seran
escollits, d'entre ells mateixos, pels membres del sector que formin part dels Consells escolars del centre educatius del
municipi.
3.- Els vocals del sector directors i titulars de centres, tan públics com privats, seran escollits d'entre ells mateixos.
Art. 8.- Renovació dels membres del Consell Escolar Municipal:
1.- Els representants de l'Ajuntament es renovaran cada cop que es constitueixi la Corporació com a resultat d'unes
noves eleccions locals.

Art. 9.- Baixes i substitucions.
Cas de produir-se la baixa d'algun dels membres de qualsevol sector, el President del Consell Escolar del Centre haurà
de trametre a la regidoria d'educació de l'Ajuntament la sol·licitud de baixa motivada, en la qual es proposarà el seu
substitut que serà del mateix centre en el seu corresponent sector.
De la sol·licitud de baixa se'n donarà compte en el proper Ple del Consell Escolar Municipal, sent efectiva a partir
d'aquest moment la baixa i corresponent alta de substitució.
Els membres del Consell escolar municipal ho són mentre mantinguin la representació del sector de què formen part en
el seu Consell Escolar de Centre.
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2.- La resta de membres del Consell escolar municipal són escollits per a un període de 4 anys, renovant-se per meitats
cada 2, coincidint amb les eleccions del Consell escolar del centre.

Dijous, 13 d'octubre de 2016
Art. 10.- La Junta de Govern.
La Junta de Govern és l'organisme executiu del Consell Escolar Municipal de Montgat i queda composta pels següents
membres:
- El president, que serà el mateix del Ple del Consell.
- El vicepresident, que serà el mateix del Ple del Consell.
- El secretari, que serà el mateix del Ple del Consell.
Vocals:
Ajuntament: 1 membre a proposta de l'Alcaldia.
Sector pares: 1 membre.
Sector mestres: 1 membre.
Sector Directors: 1 membre.
La Junta de Govern es reunirà a petició del President o d'un terç dels seus components, o del Ple del Consell Escolar
municipal.
La Junta de Govern escollirà d'entre els seus components un coordinador, que s'encarregarà de l'organització i
coordinació dels treballs a efectuar en cada moment.
Art. 11.- Funcions de la Junta de Govern.
- Coordinar les diferents Comissions de Treball que formen el Consell Escolar municipal.
- Planificar el calendari de sessions del Ple del Consell.
- Preparar les reunions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell Escolar Municipal.
- Aportar propostes de temes de l'ordre del dia del Ple del Consell.
- Preparar temes, informes, propostes i estudis per a ser debatuts en el Ple.
- Assessorar a les diferents Comissions de Treball totes aquelles matèries que estiguin al seu abast.
- Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Ple.

- Elaborar al final de cada curs escolar una memòria d'actuació que serà tramesa al Departament d'Educació i al Consell
territorial corresponent abans del 30 de novembre i que haurà d'aprovar el Ple.
- Preparar i dirigir les activitats previstes i impulsar i coordinar el treball de les comissions.
- Portar la gestió administrativa del Consell.
- Crear subcomissions a temps limitat sobre temes específics.
- Aconsellar en casos d'emergència de les actuacions pertinents.
Art. 12.- Les Comissions de treball.
Les Comissions de Treball són específiques per portar a terme una funció concreta. La seva creació, composició,
contingut i duració vindran donats per l'acord del Plenari del Consell.
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- Elaborar la proposta de Règim Interior que aprovarà el Plenari, si s'escau.
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Les Comissions de Treball estaran formades per una persona de cada Centre Educatiu i pel Regidor d'Educació.
Per a l'estudi de temes clau de la comunitat educativa, es podran crear comissions de treball en què el nombre de
representants estarà format per: un representant de cada centre educatiu, el regidor/a d'educació, i un representant de
cada AMPA de centre educatiu. Les comissions de treball, es crearan per a l'estudi de temes específics i la seva durada
vindrà determinada per l'objecte d'estudi per la qual s'hagin creat.
Cada Comissió de Treball escollirà d'entre els seus components un coordinador, que s'encarregarà de l'organització i
coordinació dels treballs a efectuar en cada Comissió.
Els temes, propostes i treballs desenvolupats per cada Comissió es traslladaran a la Junta de Govern i al Ple del
Consell.
El President del Consell Escolar Municipal vetllarà perquè en les Comissions de Treball estigui representades si és
possible els diferents sectors dels Centres Educatius que formen el Consell Escolar Municipal.
Art. 13.- Funcions de les Comissions de treball.
- L'estudi de temes concrets, relacionats amb l'àmbit educatiu.
- Elaborar informes sobre aspectes puntuals.
- Proposar l'organització de debats i actes en general.
- Totes aquelles activitats que els siguin encomanades o bé pel Plenari o bé per la Junta de Govern.
Capítol III. Funcionament.
Art. 14.- Règim Jurídic.
El Consell Escolar Municipal de Montgat es regirà en el seu funcionament per la següent normativa:
- Llei de Procediment Administratiu, títol II, capítol 2, sobre òrgans col·legiats.
- Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d'organització i funcionament dels Consells
Escolars Municipals.
- L'articulat fixat per aquest mateix Reglament.
- Les normes reflectides en el seu dia en el Règim Intern que siguin aprovades pel Ple del Consell i que podrà concretar
i ampliar el contingut del present Reglament.

El Ple del Consell Escolar municipal de Montgat es reunirà amb caràcter ordinari, una vegada cada trimestre, i un cop a
l'inici del curs i un altra a la finalització del mateix. Es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que el convoqui el
President 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.
Art. 16.- Convocatòries:
La convocatòria del Ple del Consell escolar municipal de Montgat correspondrà al President i s'haurà d'informar als
membres amb 15 dies d'antelació la proposta d'ordre del dia, posteriorment la convocatòria es notificarà amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, i s'hi acompanyarà l'ordre del dia.
L'ordre del dia el fixarà el President tenint en compte, en el seu cas, les peticions dels altres membres formulades amb
la suficient antelació.
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Art. 15.- Sessions:

Dijous, 13 d'octubre de 2016
La Junta de Govern es reuneix sempre que la convoqui el president a iniciativa pròpia o per sol·licitud de tres dels seus
membres.
Art. 17.- Quòrum necessari:
1.- El quòrum per a la vàlida constitució del Consell serà el de la majoria absoluta dels seus components.
2.- Si no existís quòrum, el Consell es podrà constituir en segona convocatòria, mitja hora després de d'assenyalada per
a la primera. En aquesta cas, és suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres.
El Ple del 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. 18.- Els acords:
1.- Els acords es prendran per majoria dels assistents. En cas d'empat, es dirimirà pel vot de qualitat del president.
2.- No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin present tots els
membres de l'òrgan col·legiat, i sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
Art. 19.- Votació:
a) Cada membre del Consell té un vot, i el vot no és delegable.
b) 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. 20.- Actes:
De cada sessió el secretari aixecarà acta, en la que es farà constar la indicació de les persones que hi hagin intervingut,
el lloc i el temps de durada de la sessió, els punts principals de deliberació, la forma i el resultat de la votació i el conjunt
dels acords.
Les actes es signaran pel secretari amb el vistiplau del president, i s'aprovaran en la mateixa o posterior reunió.
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.
Capítol IV. Constitució del Consell.
Art. 21.- Acreditació dels membres representants de subsectors d'associacions.

En el cas que algun sector no hi tingués representant, podria assistir-hi amb veu i sense vot.
Art. 22.- Per a la constitució del Consell, es reuniran tots els seus membres en una sessió extraordinària convocada a
l'efecte a l'Ajuntament de Montgat, en la data fixada per la convocatòria, i amb l'ordre del dia següent:
1.- Constitució del Consell escolar municipal.
2.- Nomenament de la Comissió Permanent.
3.- Directrius generals de funcionament dels debats i votacions.
4.- Altres que el president consideri oportuns.
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Si un subsector d'associacions de pares, mestres, alumnes o personal no docent no elegeix tots els representants que li
corresponen, aquestes places de representants no ocupades se sumaran a les places que corresponen a l'altre
subsector del mateix sector.
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En tot allò no previst en aquest Reglament, s'estarà el que estableix la Llei Orgànica 7/1980 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, 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, RD Legislatiu 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."
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Montgat, 30 de setembre de 2016
L'alcaldessa, Rosa M. Funtané Vila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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