REGLAMENT REGULADOR DE LA COMPOSICIÓ I LES FUNCIONS
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE VACARISSES
MARC LEGAL DE REFERÈNCIA
Article 1: De conformitat amb la LLei 25/1985, de 10 de desembre, reguladora dels
Consells escolars, desenvolupada per Decret 404/1987, de 22 de desembre, que
regula les bases generals d'organització i funcionament dels Consells escolars
municipals, es crea el Consell Escolar Municipal de Vacarisses.
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, OBJECTE I FINALITAT
Article 2: El Consell Escolar Municipal de Vacarisses és l'organisme de consulta i
participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari
dins l'àmbit municipal de Vacarisses, constituït a l'emparament del que estableix la
Llei 25/1985 de 10 de desembre, dels consells escolars i la legislació concordant.
Article 3: El Consell Escolar Municipal de Vacarisses realitzarà funcions
d'assessorament, consulta, proposta i informació sobre els següents assumptes:
a) Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d'Educació 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 adequats 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 competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i
que la legislació atorga als municipis.
h) La determinació de les normes d'ús dels equipaments escolars en horari
no lectiu, per tal d'aconseguir un màxim rendiment i facilitat d'obertura de
l'escola al seu entorn.

Article 4: El Consell escolar Municipal de Vacarisses pot demanar informació a
l'Administració educativa
de l'àmbit territorial corresponent, a l'Ajuntament i al
Departament d'Educació sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d'actuació.

Article 5: El Consell Escolar Municipal de Vacarisses, exerceix llur funció assessora
davant l'administració corresponent de manera que pot elevar informes i propostes a
aquesta i als consells escolars de l'àmbit superior sobre qüestions relacionades amb
llur competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.
Article 6: L'Ajuntament prestarà el suport tècnic i econòmic necessari per tal que el
Consell Escolar Municipal pugui desenvolupar les seves funcions així com el foment
de les activitats orientades a promoure la cultura de la participació.
Article 7: El Consell Escolar Municipal de Vacarisses, al final de cada curs escolar,
haurà d'elaborar una memòria d'actuació i l'haurà de trametre al Departament
d'Educació i a l'Ajuntament de Vacarisses.

COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 8: El Consell Escolar Municipal de Vacarisses, tindrà la composició següent:
President, Vicepresident (si es creu oportuna la seva designació), Secretari i Vocals.
Article 9: La presidència del Consell correspon a l’Alcalde de Vacarisses que podrà
delegar-la en un regidor de l’Ajuntament , mitjançant la disposició corresponent.
Article 10: Correspon al President:
a) Exercir la representació del Consell.
b) Convocar les sessions i fixar l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions i dirigir les deliberacions del Consell i resoldre en cas
d’empat
d) Vetllar pel compliment dels acords que s’hagin pres a les reunions del Plenari.
e) Resoldre, escoltada la Comissió Permanent, els dubtes que puguin presentarse per l’aplicació del Reglament.
f) Convocar i presidir la Comissió Permanent
g) Establir, per raons d’urgència, el termini de presentació dels informes i
dictàmens de les comissions.
h) Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell.
i) Prendre les resolucions que, d’acord amb la normativa legal, permeti el
correcte funcionament del Consell.
j) Designar els coordinadors de les comissions, proposats per les mateixes.
k) Designar el Secretari en el supòsit que sigui un funcionari o empleat
municipal.
l) Substituir el Secretari en el supòsit que sigui un funcionari o empleat
municipal.
m) Qualsevol altra que dins el marc legal, aprovi el Consell Escolar Municipal
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Article 11: Les funcions de Secretari o Coordinador Tècnic del Consell Escolar
Municipal seran efectuades per un funcionari municipal o bé per la persona que
designi el propi Consell.
El Secretari o Coordinador Tècnic del Consell Escolar Municipal assisteix amb veu i
sense vot a les reunions de la Comissió Permanent i del Plenari de forma preceptiva.
Tanmateix assistirà a aquelles reunions de comissions que determini el President i la
Comissió Permanent.
Article 12: Correspon al Secretari o Coordinador Tècnic del Consell Escolar
Municipal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

El registre de la correspondència
L’arxiu
Posar al dia i custodiar el registre d’actes del Consell
Tramitar les convocatòries i els ordres del dia
Tramitar la renovació dels membres del Consell
Preparar i trametre, amb temps suficient, la documentació per als membres
del Consell.
Expedir certificacions d’actes i acords del Consell amb el vistiplau del
President.
Trametre al Departament d’Educació de la Generalitat i a l’Ajuntament la
memòria anual d’activitats del Consell.
Facilitar, als membres del Consell, la documentació sobre qualsevol tema que
sigui de la seva competència.
Assegurar la coordinació dels organismes que componen el Consell.
Fer el seguiment dels compromisos i acords presos per les comissions del
Consell.
Assegurar la informació a tots els sectors educatius que són representants del
Consell.
Fer propostes tècniques que afavoreixin el funcionament del Consell.
Qualsevol altra que dins el marc legal aprovi el Consell Escolar Municipal.

Article 13: Vocals:
a) Sector Ajuntament : 5 membres
b) Sector pares i mares: 5 membres
c) Sector alumnes: 1 membre en representació de l’escola de música
d) Sector mestres i professors: 5 membres
d) Sector personal d'administració i serveis: 2 membres
e) Sector Directors i titulars de centres: 2 membres per sector

Article 14: Podran ser convidades, amb veu però sense vot, altres persones que es
cregui oportú i tinguin relació amb la comunitat educativa o els serveis educatius de
Vacarisses.
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Aquestes persones podran ser convidades amb caràcter permanent o segons els
temes a tractar.

Article 15: El Departament d'Educació de la Generalitat podrà designar
representants seus per assistir a les sessions del Consell.
Article 16: Elecció dels membres.
a) Els vocals representants de l'Ajuntament seran designats pel Ple de l'Ajuntament
b) Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats elegiran d'entre
ells els vocals que correspongui a cadascun d'aquests sectors.
c) Els vocals del sector pares i mares d'alumnes, alumnes, professors i mestres, i
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 del municipi, d'entre ells mateixos, i una meitat per les associacions
representatives del sector de la localitat, també d'entre ells mateixos.
d) Si algun dels sectors no compta amb associacions al municipi, tots els vocals del
sector seran escollits pels membres del sector que formin part dels Consells
Escolars del centres, d'entre ells mateixos
e) Els representants dels centres i entitats que assistiran amb veu i sense vot a les
sessions del Consell Escolar Municipal seran designats directament per cada centre
o entitat.
f) El Vicepresident serà designat pel Ple de l’Ajuntament.
Article 17: Els membres escollits per al Consell Escolar Municipal ho seran per dos
cursos escolars, i es renovaran per meitat en cada sector al final de cada curs. En
cas que hi hagi un sol membre, es renovarà cada dos anys.
Article 18: 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 i es cobrirà la vacant d'acord amb el que disposi el
reglament de règim intern.
Article 19: En cas de que per imperatiu de la normativa vigent o per obertura de
nous centres educatius, sigui necessari modificar la composició dels òrgans regulats
en aquest reglament, s’entendrà modificat aquest reglament pel que fa a la
composició dels membres dels diferents òrgans.
ESTRUCTURES I FUNCIONAMENT

Article 20: El Consell Escolar Municipal està constituït pel Plenari, la Comissió
Permanent i aquelles altres que es creïn per voluntat del Plenari.
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Article 21: El Consell Escolar Municipal es regirà en el seu funcionament pel que
estableix el Títol I, Capítol 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Article 22: Al Plenari, integrat pels membres esmentats a l’article 12 correspon:
a) Debatre i aprovar els informes i dictàmens referents a les competències
explicitades als articles 2, 3, 4 i 5.
b) Atendre les consultes que li faci l’Ajuntament i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya sobre aspectes no regulats a l’apartat a) d’aquest
article
c) Elegir els membres de la Comissió Permanent
d) Proposar i aprovar la creació de comissions i les persones que les
coordinaran
e) Demanar informació a l’Ajuntament i al Departament d’Educació sobre
qualsevol matèria que afecti al camp d’actuació del Consell.
f) Designar d’entre els membres del Consell, el Secretari en el supòsit que
aquesta funció no recaigui en un funcionari o empleat municipal.
g) Elevar informes, dictàmens i propostes a l’Ajuntament i al Departament
d’Educació sobre qüestions relacionades amb la seva competència.
h) Aprovar la memòria anual del Consell Escolar Municipal
i) Aprovar la constitució i composició dels grups de treball de les comissions.
Article 23:
1. La Comissió Permanent estarà composta dels membres següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

El President del Consell
Un representant dels directors de centres públics d’educació infantil i primària
Un representant dels directors d’ensenyaments artístics
Un representant dels directors d’escoles bressol públiques
Un representant dels titulars de centres privats
Un representant del sector personal administració i serveis
Un representant del sector mestres i professors
Dos representants sector mares i pares
Un representant del sector alumnes
Dos representants de l’Ajuntament
El coordinador tècnic o secretari del Consell , amb veu però sense vot.

2. La Comissió Permanent, amb el vistiplau del President podrà convidar membres
de destacada vàlua a les seves reunions així com a qualsevol membre del Consell
que no formi part, sempre que sigui convenient.
Article 24: Les funcions de la Comissió Permanent són les següents:
a) Representar els interessos del conjunt de la Comunitat Educativa expressats
en el Plenari
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b) Actuar com a òrgan executiu dels acords majoritaris durant els períodes
compresos entre Plenaris, o bé en temes que exigeixin un Plenari
extraordinari.
c) Preparar els ordres del dia i les convocatòries dels Plenaris del Consell.
d) Preparar els temes, els informes, les propostes i els dictàmens a fi de ser
debatuts pel Plenari.
e) Distribuir, si cal, entre les comissions, els encàrrecs d’elaboració d’informes i
els dictàmens.
f) Recollir, valorar i tramitar els informes i els dictàmens elaborats per les
comissions
g) Proposar al President i al Plenari la creació de comissions i llurs
competències

Article 25: Per a temes concrets i específics, i per iniciativa del Ple del Consell, es
podran crear Comissions de Treball.
A aquestes Comissions de Treball hi podran ser convidades persones especialistes
en les matèries que s’hi hagin de debatre.
Article 26:
1. Cadascuna de les comissions creades podrà dotar-se de grups de treball
especialitzats
2. Els membres dels grups de treball podran pertànyer a institucions,
organismes o entitats implicats en les temàtiques a estudiar, a la comunitat
educativa en general i al propi Consell Escolar.

Article 27:
1. Cadascuna de les comissions creades tindrà un coordinador
2. Als coordinadors de les comissions correspon:
a) Dirigir les reunions i els debats de la comissió que coordinen
b) Trametre al Secretari o coordinador –tècnic del Consell Escolar Municipal, els
informes dictàmens i propostes relacionats amb temes de a seva competència
c) Actuar de portaveu de la pròpia comissió al Plenari o en qualsevol altre àmbit
del Consell
d) Elaborar propostes i elevar informes a la Comissió Permanent
e) Requerir la presència del Consell perquè demani a les Administracions
corresponents, la informació necessària per tal que la Comissió pugui
completar els treball que realitzi sobre qualsevol àmbit de la seva
competència

Article 28: El Ple del Consell Escolar Municipal de Vacarisses es reunirà amb
caràcter ordinari , una vegada cada trimestre i a l'inici i finalització del curs escolar, i
amb caràcter extraordinari sempre que convoqui el president, ja sigui per iniciativa
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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 29: Tant les sessions ordinàries com les extraordinàries que no tinguin
caràcter urgent, han de ser convocades almenys amb dos dies d’antelació a la data
de celebració.
Juntament amb la convocatòria, es remetrà l’ordre del dia dels assumptes a tractar i
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. Quan sigui el cas, es remetrà la
documentació que calgui estudiar, amb antelació suficient per a permetre’n el
coneixement complert.
Abans de cada sessió ordinària qualsevol membre del Consell Escolar Municipal
tindrà el dret de demanar la modificació de l’ordre del dia, sempre que el Plenari hi
estigui d’acord.
Les sessions extraordinàries no podran ésser modificades
prèviament determinat.

en el seu contingut,

Article 30: El Plenari del Consell quedarà constituït vàlidament amb l’assistència del
President i Secretari, o en el seu cas qui el substitueixi, i la de la meitat almenys,
dels seus membres, i per 2a convocatòria, 30 minuts més tard, quedarà constituït
vàlidament amb l’assistència del President, Secretari més u terç legal dels seus
membres.
Article 31: L’adopció d’acords es farà prioritàriament per consens. Quan aquest no
sigui possible es farà mitjançant votació ordinària, tret que el propi Plenari acordi la
votació nominal o secreta com a mesura extraordinària.
La votació serà nominal o secreta quan així ho acordi la majoria simple dels
membres presentats a la reunió.
Els vots, podran ser afirmatius, negatius o en blanc; això no obstant, els membres
del Plenari es podran abstenir de votar.
Si un membre del Ple s’absenta una vegada iniciada la deliberació d’un assumpte o
tema – i es dóna un cas de votació- el seu vot serà considerat com a abstenció.
Article 32: Els acords per votació es prendran per majoria simple dels membres
presents, que es produirà quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.
En el cas d’empat en el resultat, es farà una nova votació i, si es persisteix l’empat,
decidirà el vot de qualitat de President.
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CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
Article 33: Per a la designació dels representants de cada sector, el President del
Consell trametrà convocatòria a cada centre del municipi en la qual farà constar:
El nombre de representants de cada sector que s’ha d’escollir.
El dia, hora i el lloc en què hauran de reunir-se els representants de cada sector,
als efectes de procedir a la votació dels seu representants.
El termini que tenen aquestes sectors per comunicar la seva decisió a l’Ajuntament.
El dia que ha de constituir-se oficialment el Consell Escolar Municipal.
Article 34: Cadascun dels sectors procedirà a triar el nombre de membres que li
corresponen dins el Consell Escolar Municipal, que seran els membres titulars que el
compondran, més un nombre igual a la meitat, que seran els suplents, i que
substituiran, per l’ordre en què es determini, les possibles baixes que es produeixin
en el sector fins a la propera renovació del Consell Escolar Municipal.
Article 35: Si el termini esmentat a la convocatòria no es comuniquessin els
representants escollits, o no hi hagués acord en la seva tria, l’Ajuntament ho posarà
en coneixement del Departament d’Educació de la Generalitat per tal que faci el
nomenament directe.
Article 36: Per a la constitució del Consell, es reuniran tots els seus membres en
una sessió extraordinària convocada a l’efecte, a l’Ajuntament de Vacarisses, en la
data fixada per la convocatòria, i amb el següent ordre del dia:
1. Constitució del Consell Escolar Municipal
2. Nomenament de la Comissió Permanent
3. Fixació de la data de les reunions ordinàries del Ple i de la Comissió
Permanent.
4. Directrius generals de funcionament dels debats i votacions.
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