Ajuntament de Banyoles

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
de BANYOLES
D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol, Reguladora del
Dret a l’Educació, la Llei 25/85, dels Consells Escolars, i el Decret 404/87, de 22 de
desembre, regulador de les Bases Generals d’Organització i Funcionament dels
Consells Escolars Municipals, es proposa la creació del Consell Escolar Municipal de
la ciutat de Banyoles, d’acord amb el següent REGLAMENT:
1.- OBJECTIUS
El Consell Escolar Municipal de Banyoles es constitueix com un organisme,
d’assessorament, consulta, proposta i participació sobre qualsevol tema relacionat
amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit territorial del municipi de Banyoles.
2.- FUNCIONS
El Consell Escolar Municipal ha d’ésser escoltat i consultat per les Administracions
Educatives, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament, sobre les qüestions
relacionades amb l’ensenyament no universitari en l’àmbit municipal, d’acord amb
allò que disposa l’article 19, de la Llei 25/85 dels Consells Escolars.
Així mateix, podrà requerir d’aquestes administracions la informació i el suport
tècnic que li calgui pel desenvolupament de la seva activitat, d’acord amb allò que
disposa l’article 18 de la Llei 25/85 dels Consells Escolars.
L’acció del Consell Escolar Municipal, atès el seu caràcter d’organisme eminentment
participatiu, consultiu i representatiu de la comunitat educativa local, d’acord amb
els objectius que s’estableixen al punt 1 d’aquest mateix Reglament i al què
estableix la Llei 25/85 dels Consells Escolars, es desenvoluparà en l’estudi i
tractament de les següents qüestions:
a) La planificació de les places escolars del municipi i la determinació de les
zones d’influència dels centres docents públics i privats concertats, així com
la proposta de criteris de distribució equitativa de les demandes
d’escolarització, en tots els nivells d’ensenyament no universitari.
b) Les actuacions que contribueixin a la millora del rendiment i l’escolarització
real a la ciutat.
c) El desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats
derivades del context social, econòmic i cultural de l’alumnat, afavorint la
igualtat d’oportunitats entre els alumnes.
d) Els criteris d’integració a l’escola i a la societat dels infants i joves amb
necessitats educatives especials.
e) El foment d’activitats que tendeixin a la millora de la qualitat educativa i la
renovació pedagògica, en el marc d’una escola catalana activa, democràtica,
científica, crítica, lliure, no discriminatòria i adaptada al medi en el qual
s’inscriu.
f) Les actuacions, en matèria d’activitats complementàries i extraescolars, que
puguin complementar, enriquir i adaptar al medi el currículum escolar dels
diferents nivells educatius a tots els ciutadans en general.
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g) Els convenis de collaboració entre l’Administració competent i les
institucions i els organismes públics o privats que afecten l’ensenyament
dins l’àmbit del municipi.
h) Els criteris d’emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels
centres educatius públics de la ciutat.
i) L’optimització dels recursos humans, pressupostaris i materials dels centres
educatius de la ciutat als nivells no universitaris.
j) Les actuacions que contribueixin a la materialització del dret a una ciutat
educadora i, per tant, dels principis de la Carta de Ciutats Educadores,
signada per acord del Ple de l’Ajuntament de Banyoles el 26 de juny de
2000.
3.- COMPOSICIÓ
3.1.- El Consell Escolar Municipal, d’acord amb allò que disposa el capítol 1 del
decret 404/87, de 22 de desembre, regulador de les Bases Generals d’Organització
i Funcionament dels Consells Escolars Municipals, serà presidit per l’Alcalde de la
ciutat i estarà constituït per un màxim de 52 membres, representants dels diferents
sectors de la comunitat educativa del municipi, d’acord amb la distribució següent:
a) Representants de la Corporació Municipal: 8 membres
S’escolliran per acord del ple municipal
b) Representants dels Alumnes: 8 membres
S’escolliran d’entre els que representen els seus companys als consells
escolars dels centres de secundària
c) Representants dels Pares i Mares d’alumnes: 8 membres
o 4 escollits d’entre els que són representants als consells escolars de
centre i que hauran d’ésser:
 2 d’educació infantil i primària
 2 d’educació secundària
o 4 en representació de les associacions de pares i mares d’alumnes i
que hauran d’ésser:
 2 d’educació infantil i primària
 2 d’educació secundària
d) Representants dels Mestres i Professors: 8 membres:
o 4 escollits d’entre els que són representants de mestres als consells
escolars dels centres d’educació infantil i primària
o 4 escollits d’entre els que són representants dels professors als
consells escolars dels centres d’educació secundària
e) Representants del Personal d’Administració i Serveis: 4 membres
o 2 escollits entre els representants als consells escolars dels centres
de primària
o 2 escollits entre els representants dels consells escolars dels centres
de secundària.
f) Representants dels directors i titulars dels centres públics i privats i/o
concertat respectivament: 8 membres
o 7 directors de centres públics i que hauran d’ésser:
 4 d’educació infantil i primària
 3 d’educació secundària
o 1 titular de centres privats
3.2.- També formaran part del Consell Escolar Municipal de Banyoles:
a) Representants d’altres àmbits educatius: fins un màxim de 6 membres
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o
o
o

1 representant del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles
1 representant dels ensenyaments no reglats i de règim especial
presents a la ciutat
4 membres representants de cadascun dels següents àmbits
educatius, o dels que, en el futur, es consideri oportú en funció de la
realitat social i educativa de la ciutat:
- àmbit 0-3 anys: s’hi inclourien les entitats i serveis vinculats
amb l’educació i la petita infància, com ara escoles bressol,
serveis d’atenció a la petita infància i la família, etc.
- àmbit joventut: s’hi inclourien les entitats i serveis vinculats
amb l’educació i la joventut, com ara entitats d’educació en
el lleure, esportives, formació ocupacional, etc.
- àmbit adults: s’hi inclourien les entitats i serveis vinculats
amb l’educació i el món adult, com ara escoles de formació
d’adults, formació permanent, etc.
- àmbit social: s’hi inclourien les entitats i serveis vinculats
amb l’educació i les necessitats socials, com ara serveis
d’atenció primària, serveis d’atenció a les discapacitats, etc.

3.3.- També podran formar part del Consell Escolar Municipal, per pròpia opció, i
sense perjudici del què disposa l’article 12 del Decret 404/1987, representants de
la Delegació Territorial del Departament d’Educació: 2 membres
o el Delegat Territorial d’Educació
o 1 representant de la Inspecció Tècnica d’Educació
3.4.- Atesa l’actual distribució de l’alumnat en l’escola pública i privada al municipi
de Banyoles, la representació del sector privat en la composició del Consell Escolar
Municipal no serà superior al 10% dels seus membres per sector.
4.- FUNCIONAMENT
4.1.- El Consell Escolar Municipal estarà estructurat, com a òrgans bàsics, per un
Plenari, una Comissió Permanent, Comissions de Treball, Presidència i Secretaria.
4.2.- Les funcions, la composició i el règim de reunions, acords i actes d’aquests
òrgans s’establiran a través d’un Reglament de Règim Intern que ho desplegarà. En
termes generals el funcionament seria el que es recull en els punts que segueixen.
4.3.- Per dinamitzar i agilitzar el funcionament del Consell Escolar Municipal, la
Comissió Permanent serà l’òrgan que es trobarà en sessions de treball més freqüents
per coordinar el treball de les diferents comissions de treball, preparar l'ordre del dia
del plenari quan calgui, documentar els temes que aquest acordi i tractar temes
d’urgència, si s’escau.
4.4.- Es constituiran comissions de treball, per tractar temes o àmbits, sempre que la
dinàmica de consell així ho recomani i ho aprovi el Plenari corresponent.

4.5.- El plenari del Consell Escolar Municipal es reunirà en sessió ordinària una vegada
cada trimestre i extraordinàriament sempre que el president ho consideri oportú o que
li ho demani un terç dels seus membres per escrit: a l’inici del curs escolar per
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planificar el curs, a mig curs escolar a fi de revisar, valorar, informar i fer un
seguiment conjunt dels temes amb tots els membres, i a final del curs escolar.
4.6.- El Consell Escolar Municipal podrà demanar, quan hagi de tractar temes
específics o puntuals que així ho requereixin, l’assistència de persones de reconeguda
vàlua i coneixements en la matèria.
4.7.- El Consell Escolar Municipal elaborarà una memòria anual d’actuació.
4.8.- El secretari del Consell Escolar Municipal serà el de l'Ajuntament o la persona en
qui delegui, i actuarà amb veu però sense vot.
5.- RENOVACIÓ DELS MEMBRES
5.1.- El procediment de renovació dels membres del Consell Escolar Municipal es
realitzarà tal com es recull a la normativa i es regularà aquest procediment d’acord
amb allò que disposi el Reglament de Règim Intern que el mateix Consell Escolar
Municipal elaborarà.
5.2.- Els membres del Consell Escolar Municipal ho són en representació d'un sector.
No obstant això, a efectes electorals i de renovació, es poden agrupar segons quin
sigui el sistema de ser elegits:
a) Membres que ho són per designació: afecta el sector Ajuntament, el
representant del Servei d’Educació de l’Ajuntament, els representants de
la Delegació Territorial d’Ensenyament i també pot afectar a representants
del sector altres àmbits educatius. Aquests es renovaran quan l'entitat que
els designa ho consideri oportú.
b) Membres que ho són com a representants dels consells escolars de centre:
afecta els sectors de pares i mares d’alumnes, alumnes, mestres i
professors i personal d’administració i serveis. Aquests membres es
renovaran per elecció dintre els mateixos consells escolars de centre.
c) Membres que ho són com a representants d'associacions i entitats: afecta
el sector de pares i mares d’alumnes i entitats vinculades amb el sector
altres àmbits educatis. També es renovaran per elecció seguint el
procediment que estableixi el Reglament de Règim Intern.
d) Membres que ho són amb representació tancada: És el cas de directors i
titulars, ensenyaments no reglats i ensenyaments de règim especial. En
aquest cas es renovaran per consens del seu sector prèvia reunió dels
representants, seguint el procediment que estableixi el Reglament de
Règim Intern.
6.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
6.1.- El Consell Escolar Municipal, d’acord amb la base segona del cap.II del Decret
404/87, elaborarà un reglament de règim intern que reguli el funcionament del
Consell Escolar Municipal.
6.2.- Entre altres que consideri oportunes, desplegarà les següents qüestions:
a) Els òrgans del Consell Escolar Municipal, la seva composició i funcions.
b) El funcionament intern dels diferents òrgans i el règim de reunions.

MST/Ordenenc/2005/ReglamentCEM.doc

4

Ajuntament de Banyoles

c) El règim de convocatòries de les sessions, l’adopció d’acords i les actes.
d) El sistema de renovació i substitució de membres.
e) El sistema de publicació dels acords i la difusió del treball del Consell Escolar
Municipal.
VIGÈNCIA DEL REGLAMENT
Aquest reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal entrarà en vigor a
partir del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament del Consell Escolar Municipal aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació del dia 25 de juny de 2001.
Banyoles, 21 de juny de 2005

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que el text d’aquest reglament ha
estat aprovat inicialment, per unanimitat, pel Ple de la Corporació, en sessió
ordinària celebrada el dia 27 de juny de 2005, amb el vot favorable dels 14
membres assistents, dels 17 que legalment integren la Corporació.
Banyoles, 29 d’agost de 2005
Compleixi’s

Certifico,

Pere Bosch i Cuenca
ALCALDE

Carme Vila i Pujol
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
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