Aquest document té caràcter de text consolidat informatiu que inclou la última versió vigent amb
les possibles modificacions aprovades ja introduïdes. La versió vàlida i oficial, no obstant, és la que
ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’11 de maig de 1989 i de 17 de
gener de 2003.

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE MOLLET DEL VALLÈS

Article 1. Objectius.
L’objectiu del consell Escolar Municipal és el de ser un organisme de participació i consulta
en la gestió educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l'ensenyament de nivell no
universitari dins de l'àmbit municipal, que el canalitzi cap a l’administració educativa que
correspongui.

Article 2. Funcions del Consell Municipal.
El caràcter d'organisme participatiu de la Comunitat Educativa Local en la programació de
l'Ensenyament no universitari es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del Consell Escolar
Municipal: assessorament, consulta, proposta i informació en les qüestions següents:
a) Determinació específica dels llocs escolars que s'han de crear, substituir, suprimir, dins
del municipi, per aconseguir l'accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals
que els permeti la seva realització personal i social.
b) Planificació i admissió dels alumnes de la localitat amb la finalitat d'afavorir
l'ocupació real de les places escolars i de millorar el rendiment educatiu. Discussió
dels problemes que afecten la Comunitat Educativa durant el curs.
c) Desenvolupament d'accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del
context econòmic, social i cultural de l'alumne.
d) Els criteris de l'emplaçament, construcció, renovació i manteniment dels centres
públics d'ensenyament.
e) Foment de les activitats que tendeixen a millorar la

qualitat educativa en la

renovació Pedagògica i amb els principis d'escola activa per anar tendint a una escola
democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
f) Criteris sobre la dotació de pressupostos i d'ampliació de plantilles dels centres del
Municipi.
g) Propostes de convenis, i acords de competències delegades que millorin la qualitat del

servei educatiu dins l'àmbit del Municipi.
h) Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius i complementaris
i escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents
i) Les competències educatives que afecten l'ensenyament no universitari i que la
legislació atorga als Municipis.
j) Els Consells Escolars tenen dret a ser informats per l'Administració Educativa que
correspongui sobre qualsevol tema en relació amb l'acció educativa dins del municipi.

Article 3. Composició del Consell Escolar Municipal
3.1.- En aplicació de la base 2.4 del capítol 1 de l'annex del decret 404/1987 que fixa que les
poblacions amb més de 15 centres educatius tindran un Consell compost per un mínim de 44
membres, i amb la voluntat d'atendre peculiaritats educatives de Mollet, segons queda facultat
per l'article 2 de l'esmentat Decret, es fixa en 51 el nombre de vocals del Consell Escolar
Municipal de Mollet del Vallès. En compliment del contingut del Decret 404/1987 i en
especial del contingut de les bases 3, 4, 6.1, 6.3, 8, 10 i 13 del capítol 1 de l'annex, queda
garantida la participació dels sectors:

Ajuntament: vuit membres: Que seran nomenats pel ple de l'Ajuntament.
Mestres i professors: vuit membres. Quatre membres en representació del professorat que
forma part dels consells escolars dels col·legis d’educació infantil i primària (CEIP) i dels
instituts d’educació secundària (IES), tres pel sector públic i un pel sector privat.
Quatre membres en representació dels Sindicats representatius del sector de la localitat (3 del
sector públic i 1 del sector privat).
Pares i mares d'alumnes: vuit membres. Quatre membres en representació dels pares i mares
d’alumnes que formen part dels consells escolars dels CEIP i dels IES, tres pel sector públic i
un pel sector privat.
Quatre en representació de les associacions representatives del sector a la localitat (3 pel
sector públic i 1 pel sector privat).
Alumnes: vuit membres. Quatre membres en representació dels alumnes que formen part dels
consells escolars dels IES, tres pel sector públic i un pel sector privat.
Quatre en representació de les associacions representatives del sector a la localitat (3 pel
sector públic i 1 pel sector privat).
Administració i serveis: quatre membres. Dos membres en representació del personal
d’administració i serveis que forma part dels consells escolars dels CEIP i dels IES, un pel

sector públic i un pel sector privat.
Dos membres en representació dels sindicats representatius del sector a la localitat (un pel
sector públic i un pel sector privat).
Directors i titulars dels centres: vuit membres com a mínim. Quatre membres en representació
dels directors dels centres públics següents: les escoles d’educació infantil o llars d’infants, el
Col·legi d’Educació Especial Can Vila, l’Escola Municipal de Música, els CEIP i els IES.
Quatre membres en representació dels titulars dels centres privats següents: les escoles
d’educació infantil o llars d’infants, els CEIP i els IES.
El nombre de membres d’aquesta tipologia es determinarà al començament de cada curs
escolar per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, augmentant la
representació d’un dels sectors en proporció a l’alumnat que cada sector tingui dins el
municipi en aquell moment.

3.2- En atenció a la tasca educativa portada a terme a Mollet del Vallès, també són membres
del Consell Escolar Municipal:
- Un representant del Centre de Formació d’Adults Mollet.
- Un representant del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental II.
- Un representant de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica EAP B-27 Vallès
Oriental (sector B).

3.3.- El nomenament i cessament dels vocals del Consell Escolar de Mollet s'efectuarà per
acord de l'Ajuntament en ple, en el cas dels representants de la Corporació Municipal i per
Decret de l'Alcaldia en la resta de vocals proposats pels diferents sectors.
Els membres del Consell Escolar de Mollet ho seran per un període de dos cursos escolars.
No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius:
-

Per renúncia del propi interessat.

-

Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l'havia proposat.

-

Per deixar de formar part del Consell Escolar del seu propi centre quan aquesta
circumstància havia possibilitat el seu nomenament.

Article 4. Òrgans de govern.
El Consell Escolar de Mollet queda estructurat pels següents òrgans de govern: President,
Vice-president, Secretari, Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissió de Treball.
4.1- El President: La presidència del Consell Escolar de Mollet recau en l'Alcalde de Mollet.

Són funcions del President:
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) Ostentar oficialment la representació del 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, Comissió Permanent o Comissions de Treball, de
persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d'un tema
concret ho faci aconsellable.
4.2- El Vice-president: El Vice-president té com a funció específica la substitució del
President amb tots els seus drets i deures en casos de malaltia, absència o delegació d'aquest.
El càrrec de Vice-president recaurà sempre en un dels membres de la Corporació Municipal
de Mollet i serà nomenant com a tal per decret d’Alcaldia.
4.3- Secretari: Actuarà com a Secretari del Consell, el Secretari de l’Ajuntament, que podrà
delegar.
Són funcions del secretari:
a) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Plenari del Consell, Comissió
Permanent i Comissió 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) Elaborar la memòria anual de les activitats desenvolupades pel Consell, els estudis
realitzats i les propostes aprovades.
4.4- El Plenari del Consell: El Plenari del Consell queda constituït per la totalitat dels
membres a què es fa referència a la Composició del Consell Escolar.
Són funcions del Plenari del Consell:
a) Aprovar el Règim interior que concreti i ampliï el contingut del present reglament.
b) Elegir els membres de la Comissió Permanent.
c) Aprovar la creació, composició, contingut, competències i duració de les comissions
de treball.
d) Aprovar els programes d'actuació del propi Consell.

e) Aprovar la memòria anual elaborada pel Secretari.
f) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el
camp d'actuació del Consell.
g) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Mollet i
qualsevol altra Administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves
competències.
h) Elaborar les planificacions, actuacions i informes que li siguin delegades o demanats
per l'Ajuntament de Mollet.
4.5- La Comissió Permanent: La Comissió Permanent queda composta pels següents
membres:
a) President, que serà el mateix del Consell.
b) Vice-president.
c) El Secretari que serà el mateix del Consell.
d) Un nombre de vocals no inferior a 5 ni superior a 9, escollits pel Plenari d’entre els
seus membres, tot respectant els criteris sectorials aplicats en la composició del
Consell.
La Comissió permanent queda facultada per exercir les següents competències:
a) Planificar el calendari de sessions del plenari del Consell.
b) Aportar propostes de temes d'ordre del dia.
c) Aportar temes, informes, propostes i estudis per ser debatuts en el plenari.
d) Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel plenari.
e) Elaborat la proposta del règim interior que aprovarà el Plenari.
4.6- Les comissions de treball: Les comissions de treball són unes comissions específiques
per portar a terme una funció concreta.
La seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l'acord del Plenari del
Consell.

Article 5. Funcionament.
5.1- El Consell Escolar de Mollet es regirà en el seu funcionament per la següent normativa:
-

Llei de Procediment Administratiu, títol I, Capítol 2 sobre òrgans col·legiats.

-

Llei 25/1985 i Decret 404/1987 reiteradament esmentats.

-

L’articulat fixat per aquest mateix Reglament.

-

Les normes reflectides en el seu dia en el Règim Intern que sigui aprovat pel Plenari
del Consell i que podrà concretar i interpretar el contingut del present Reglament.

Sessions del Plenari i les Comissions: El Plenari del Consell es reuneix de forma ordinària
una vegada el trimestre més una reunió a principis del curs escolar i una altra a l'acabament.
La Comissió Permanent es reuneix de forma ordinària una vegada el mes i, en tot cas, abans
del Plenari.
Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell o de la Comissió Permanent podran
ser a iniciativa del President o per sol·licitud d'un terç com a mínim de l’Organisme
corresponent.
El règim de reunions de les Comissions de Treball vindrà marcat per acord dels seus membres
i en atenció a les directrius marcades pel Plenari en el moment de la seva creació.
5.2- Convocatòries: La convocatòria de les reunions serà lliurada a tots els membres del
Plenari o Permanent amb un mínim de 48 hores d’anticipació.
La convocatòria serà per escrit i amb constància expressa de l'Ordre del dia.
A la convocatòria acompanyarà l’acta -o actes- de la reunió anterior, així com d’altres
documentacions sobre els temes objectes de la reunió.
5.3- Quòrum i votacions: Per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera
convocatòria cal que en el moment de la constitució de la reunió hi siguin presents, la meitat
més un dels seus membres de ple dret. La possibilitat de reunions en segona convocatòria
seria regulada pel Règim Intern.
Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà
d’arribar a decisions consensuals. No obstant això, en cas de desacord les decisions es prenen
per majoria simple, fora del cas d’una subvenció majoritària que obligaria a continuar les
deliberacions o passar el tema a una reunió posterior.
Les votacions es realitzaran a mà alçada o fora del cas que la cinquena part dels assistents
sol·licitessin votació secreta.
Els vots són personals i intransferibles.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Per tal de procedir a la renovació per meitat dels membres del Consell, a l'inici del curs 198990 es procedirà a una nova elecció o ratificació dels membres del Consell i d’acord amb la
normativa de règim interior que en el seu dia sigui aprovada pel Plenari.
En cas de no cobrir-se alguna plaça de les corresponents a les Associacions representatives de
pares i mares d’alumnes, mestres, professors, alumnes o personal d’administració i serveis, la
seva vacant serà coberta pel següent candidat més votat del seu propi sector.
Fins al moment que el Consell elabori la seva normativa del procés electoral, es faculta el

Regidor d’Ensenyament, perquè -previ informe de la Comissió Informativa d’Ensenyamentelabori un calendari per procedir a la Constitució del Consell.

