
REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
1. FINALITAT I JUSTIFICACIÓ 

 
El Consell Escolar Municipal de Sant Julià de Vilatorta és l’organisme de consulta i 
participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb 
l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal. El principal objectiu del Consell és 
aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació entre els diferents centres 
docents del municipi. 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 
El Consell Escolar Municipal es regirà per la Llei  25/1985 de 10 de desembre, pel Decret 
404/1987, de 22 de desembre, pel present Reglament, i també pel de règim intern que es 
confeccionarà d’acord amb la base 2 del capítol 2 dels annexos del Decret esmentat. 
Les normes sobre òrgans col.legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
seran d’aplicació al funcionament del Consell. 
 

3. FUNCIONS 
 
El caràcter participatiu de la Comunitat Educativa Local en la programació de 
l’ensenyament no universitari  es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del Consell 
Escolar Municipal (art. 17.1 de la Llei 25/1985, de Consells Escolars), assessorament, 
consulta, proposta i informació en les qüestions següents: 

a) Rebre informació sobre els llocs escolars dins el municipi per aconseguir l’accés 
de tots els veïns a nivells educatius i culturals que permetin la seva realització 
personal i social. 

b) Afavorir l’ocupació real de les places escolars de la localitat, amb la finalitat de 
millorar el rendiment educatiu. 

c) Discussió dels problemes que afecten la comunitat educativa durant el curs, 
proposant solucions adients. 

d) Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats 
provinents del context social, econòmic i cultural dels alumnes. 

e) Consulta sobre l’emplaçament dels futurs centres docents dins del municipi i sobre 
les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten a la 
conservació, vigilància i el manteniment adequat dels centres docents. 

f) Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa en la 
renovació pedagògica, per aconseguir una educació democràtica, científica, 
crítica, lliure, plural i no discriminatòria, arrelada al medi pel que fa a la seva 
llengua i cultura. 

g) Propostes de convenis i acords de col.laboració amb el Departament d’Educació , 
institucions i organismes educatius que millorin la qualitat del servei educatiu al 
municipi. 

h) Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i 
extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents. 

i) Les competències educatives que afecten a l’ensenyament no universitari i que la 
legislació atorga als municipis. 



j) En la mesura que sigui possible, el Consell elaborarà al final de cada curs escolar 
una memòria d’actuació que serà tramesa al Departament d’Educació. 

k) I en general, totes aquelles competències que la legislació vigent permeti en cada 
moment. 

 
 
 
 
 

4. COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
El Consell serà presidit per l’alcalde o regidor en qui delegui mitjançant la corresponent 
resolució. 
Actuarà com a secretari un membre nomenat pel Consell conforme a la Llei de 30/1992, 
de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
El Consell tindrà la següent composició: 
 

Representants Ajuntament CEIP 
Bellpuig 

Col.legi El 
Roser 

Llar d’infants 
Patuleia 

Aula de 
música  
associada 
a l’EMVIC 

Ajuntament 3     

Pares i mares  1 1 1 1 

Alumnat   1   

Mestres  2 3 1 1 

PAS  1 1   

Director i titular  1 2 1 1 

 
 
 
 
 
 
Podran ser convidats a les reunions del Consell per expressar la seva opinió però sense 
vot, les persones que per la tasca que desenvolupen tingui relació directa amb 
l’ensenyament municipal. 
 
Els vocals representants dels anteriors sectors, excepte pel que fa als de l’Ajuntament 
que seran designats pel Ple de la Corporació, seran escollits d’acord amb el procediment 
previst a l’apartat 8 del capítol 1 del Decret 404/1987. Practicada l’elecció, el President 
disposarà la convocatòria per l’acte de constitució del Consell Escolar Municipal. 
 
La durada del càrrec de vocal serà de dos cursos escolars i es renovaran per meitat de 
cadascun dels sectors en finalitzar el curs escolar . En el supòsit d’haver-hi només un sol 
membre per a un sector determinat, la durada del seu càrrec de vocal serà de dos anys. 
Si algun dels membres del Consell deixés de formar part del sector que l’hagués elegit, 



cessarà automàticament en el seu càrrec i la vacant serà coberta pel mateix procediment 
establert. En el supòsit de l’Ajuntament, el Ple municipal designarà el nou representant o 
representants. 
 
 
 
 
 
 

5. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 
 
Un cop constituït, el Consell Escolar Municipal designarà una comissió per preparar i 
redactar un reglament de règim interior que reguli, entre altres aspectes que es considerin 
convenients, els següents: 
 

a) Peridocitat de les reunions ordinàries del Consell, que almenys hauran de ser una 
cada trimestre i a l’inici i a l’acabament del curs escolar. 

b) Règim de convocatòria de sessions amb caràcter extraordinari. 
c) Desenvolupament del funcionament intern del Consell: comissions... 
d) Supòsits d’assistència a les reunions del Consell, amb veu i sense vot, d’altres 

persones per col.laborar en temes especials. 
e) Sistema de publicació  dels seus acords, estudis o informes. 
f) Previsions per a la confecció de la memòria anual d’activitats. 

 
 


