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Dijous, 12 de maig de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

EDICTE d'aprovació definitiva del Reglament del Consell Escolar Municipal

Transcorregut  el  termini  d'exposició  al  públic  de  l'expedient  del  Reglament  del  Consell  Escolar  Municipal,  aprovat 
inicialment  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  sessió  ordinària  del  18  de  febrer  de  2016,  sense  que  s'hagin  presentat  
al·legacions i per tant, quedant aprovat definitivament, es procedeix a la seva publicació íntegra:

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL MASNOU.

Preàmbul.

Després de la promulgació l'any 1985 de la Llei  Orgànica del  Dret  a l'Educació (LODE),  en què es regulava amb 
caràcter general la participació en el sistema educatiu no universitari, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 25/1985, 
de 10 de desembre, dels consells escolars, per la qual s'estructurava aquesta participació a Catalunya en tres graons de 
representativitat: el Consell Escolar de Catalunya (CEC), els consells escolars territorials (CET) i el consells escolars 
municipals (CEM).

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC), la Llei 25/1985 dels  
consells escolars va quedar derogada.

Els articles 159.9 i 173 de la LEC disposen, entre altres principis, que els consells escolars territorials i els consells  
escolars municipals són organismes de participació i consulta en l'àmbit de les àrees territorials en què s'estructura 
l'Administració educativa i en l'àmbit dels municipis.

De conformitat amb la legislació exposada, es desplega aquest Reglament, que modifica l'anterior a fi d'adaptar-li al 
context actual, tant en l'àmbit normatiu com en el de la representativitat dels diversos sectors.

Article 1. Naturalesa i àmbit.

El Consell escolar municipal del Masnou (CEMM) és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la 
programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit del municipi del Masnou.

Article 2. Marc legal.

El  Consell  escolar municipal  del  Masnou es regeix pel  que disposa la Llei 12/2009, de 10 de juliol,  d'educació de 
Catalunya (LEC); pel que preveu la normativa aplicable al Sector Públic amb relació als òrgans col·legiats; i per les 
disposicions del present Reglament.

Article 3. Objectius.

Són objectius del Consell escolar municipal els següents:

a) Vetllar pel dret a l'educació de qualitat per a tothom, per així afavorir la cohesió social, el benestar i la qualitat de vida  
de les persones.

b) Garantir la màxima participació de la comunitat educativa en les actuacions i àmbits que afecten l'educació en el 
municipi.

c) Facilitar un espai d'informació, debat i difusió de qüestions relatives a l'educació del Masnou.

d) Crear canals de col·laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis 
centres.

e) Mantenir  un corrent  d'informació,  estudi  i  deliberació entre  l'Administració  municipal  i  els  diferents  sectors  de la 
comunitat educativa sobre la planificació, les actuacions i la problemàtica general que afectin els centres educatius del 
municipi.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
07

40
9



2

Dijous, 12 de maig de 2016

f) Possibilitar que les línies d'actuació educativa de l'Ajuntament del Masnou comptin amb la consulta i assessorament 
dels sectors implicats.

g) Sensibilitzar les entitats i la ciutadania sobre la importància de la participació dels diversos agents (treballadors de 
l'ensenyament, famílies, alumnes...) en el procés educatiu i en la gestió dels centres.

h) Potenciar que tots els centres treballin junts amb uns objectius compartits, des de la cooperació i la corresponsabilitat, 
tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que els representen.

i) Treballar per un projecte educatiu de poble que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i ciutadanes i que 
prengui com a fonament la igualtat, l'equitat i la justícia social.

j) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions relacionades amb el camp educatiu del 
municipi.

Article 4. Funcions.

Les funcions del Consell escolar municipal del Masnou són les següents:

a) Identificar les necessitats educatives de les ciutadanes i ciutadans del municipi.
b) Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d'educació.
c) Fomentar l'associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l'educació.
d) Fomentar la comunicació i col·laboració entre les entitats educatives del municipi.
e) Promoure l'elaboració i divulgació d'estudis sobre la situació de l'educació al municipi.
f) Proposar la realització de campanyes d'informació i sensibilització per garantir l'educació de les persones.

El caràcter d'organisme participatiu de la comunitat educativa local es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del 
Consell escolar municipal, és a dir, des de l'assessorament, consulta, proposta i informació sobre les prioritats en els 
programes i  actuacions municipals  que afectin les competències de l'Ajuntament  en el  camp de l'ensenyament  no 
universitari.

Article 5. Composició.

El Consell escolar municipal del Masnou està integrat pels membres següents:

5.1. Presidència i vicepresidència:

La presidència del Consell escolar municipal correspondrà a l'Alcalde/Alcaldessa del Masnou, que podrà delegar en 
un/a regidor/a de l'Ajuntament mitjançant la corresponent disposició d'alcaldia.

El president representa i exerceix la direcció del CEMM, convoca les sessions i fixa l'ordre del dia, presideix les sessions 
i dirigeix les deliberacions que hi tinguin lloc i, si s'escau, dirimeix les votacions en cas d'empat, vetlla pel compliment 
dels  acords  que  s'hagin  pres  a  les  reunions  del  Ple,  resol  els  dubtes  que  puguin  presentar-se  per  aplicació  del 
Reglament, i emprèn qualsevol tasca o funció que dins el marc legal determini el Consell en Ple.

La vicepresidència del Consell correspondrà al/la regidor/regidora d'Ensenyament, sempre que no se li hagués delegat 
ja la presidència.

5.2. Vocals: distribuïts de la forma següent:

a) 3 representants del sector pares i mares d'alumnes.
b) 3 membres del sector mestres i professors.
c) 2 representants del sector d'alumnes.
d) 13 membres del sector de directors i titulars de centres.
e) Un representant per cada grup municipal de la corporació.

5.3. Secretari/ària: les funcions de secretari/ària seran exercides pel personal tècnic de l'Ajuntament del Masnou.

El/La secretari/ària assisteix amb veu, però sense vot, a les sessions del Plenari del Consell, estén les actes de les  
reunions  i  les  custodia,  juntament  amb tota la  documentació  del  Consell,  tramita,  per  ordre  del/la  president/a,  les 
convocatòries i ordres del dia, vetlla els processos de renovació dels membres del Consell i perquè les trameses de 
documentació arribin oportunament.
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Article 6. Nomenament dels vocals.

El  nomenament,  cessament  o  renovació  dels  representants  del  sector  de pares  i  mares  d'alumnes,  del  sector  de 
mestres i professors i del sector d'alumnes, es farà pel consell escolar dels seus centres. El/la  president/a de cada 
consell  escolar  de  centre  lliurarà  l'acta  de  nomenament,  cessament  o  renovació,  al  secretari  del  Consell  escolar 
municipal a la sessió plenària més pròxima, amb indicació del nom i cognoms del/s representants escollit/s i les dades 
de contacte (telèfon i correu electrònic). El nomenament tindrà vigència durant un període de 2 anys i es potenciarà la 
participació de tothom, seguint un criteri rotatiu, canviant o renovant els nomenaments a cada període.

Quant als sector de directors i directores, aquells que representin centres de segon cicle d'educació infantil, primària o 
secundària  obligatòria,  seran  membres  del  CEMM mentre  ostentin  la  direcció.  La  direcció  de  les  escoles  bressol 
municipals i la de les llars d'infants privades, serà rotativa, així com la de l'escola de música i el centre de formació de  
persones adultes.

Els representants de cada grup municipal de la corporació seran nomenats d'acord amb el que preveu l'Article 38/c) de 
Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, segons el qual  en Ple extraordinari  d'organització s'hauran de nomenar els i  les representants de la 
corporació que han de formar part dels òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.

Tots aquests nomenaments es duran a terme d'acord amb els límits de representació previstos a l'Article 5.2 d'aquest 
Reglament.

A continuació s'exposa una combinació de la representació dels sectors, amb fins orientatius per al criteri de rotació:

Continua en la pàgina següent
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15-16 i 
16-17

17-18 i 
18-19

19-20 i 
20-21

21-22 i 
22-23

23-24 i 
24-25

15-16 i 
16-17

17-18 i 
18-19

19-20 i 
20-21

21-22 i 
22-23

23-24 i 
24-25

15-16 i 
16-17

17-18 i 
18-19

19-20 i 
20-21

21-22 i 
22-23

23-24 i 
24-25

15-16 i 
16-17

17-18 i 
18-19

19-20 i 
20-21

21-22 i 
22-23

23-24 i 
24-25

PROFESSORS MARES I PARES ALUMNES DIRECTORS
Lluís Millet 1 1 1 1 1 1
Ocata 1 1 1 1 1 1 1
Ferrer i Guàrdia 1 1 1 1 1 1
Rosa Sensat 1 1 1 1 1 1
Marinada 1 1 1 1 1 1
Bergantí 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sagrada Família 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escolàpies El Masnou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mediterrània 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Maremar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EBM S.S. L.B. S.S. L.B. S.S.
Ll. I. privades CLR. BMB. P.V. CLR. BMB.
CFPAM / EMUMM E.A. E.M. E.A. E.M. E.A.

Article 7. Òrgans del Consell.

El Consell escolar municipal del Masnou comprèn els òrgans següents:

a) El Ple del Consell.
b) La Comissió Permanent.
c) Comissions de Treball.

Article 8. Ple del Consell.

El Ple del Consell escolar municipal del Masnou és l'òrgan suprem de decisió del mateix, i estarà integrat pel nombre total de membres revistos a l'Article 5 d'aquest Reglament.

Són funcions específiques del Ple del Consell l'aprovació i modificació d'aquest Reglament, escollir els membres de la Comissió Permanent, aprovar la creació de Comissions de 
Treball i la seva composició, demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti el camp d'actuació del Consell, i elevar propostes a la Generalitat de Catalunya, a 
l'Ajuntament del Masnou, i a qualsevol altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.

Article 9. Comissió Permanent.

La Comissió Permanent és un òrgan propositiu depenent del Consell  escolar municipal. En formen part el/la sotspresident/a, que presideix les sessions, el/la secretari/ària del 
Consell, i un número de vocals no inferior a 5, escollits pel Ple del Consell entre els seus membres.

Són funcions específiques de la Comissió Permanent la planificació del calendari de sessions del Plenari del Consell, aportar propostes de temes d'Ordre del dia, proposar els dies de 
lliure disposició que permeti l'Ordre corresponent, pel qual s'estableix el calendari escolar, i aportar propostes de l'àmbit educatiu per a ser debatudes al Plenari del Consell. C
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Article 10. Comissions de Treball.

Les Comissions de Treball són grups de treball específics per dur a terme una funció concreta encomanada pel Ple del  
Consell.

La creació, composició i duració vindrà donada per l'acord del Ple del Consell.

Article 11. Règim de sessions.

El Ple del Consell es reuneix, en sessió ordinària, una vegada al trimestre.

Les convocatòries extraordinàries del Ple del Consell es podran realitzar sempre que les sol·liciti el President, un mínim 
d'un terç dels membres del Consell, o a proposta de la Comissió Permanent.

La Comissió Permanent es reuneix amb caràcter previ a les sessions ordinàries del Ple del Consell i amb l'antelació 
suficient que permeti exercir les funcions previstes a l'Article 7 d'aquest Reglament.

El règim de sessions de les Comissions de Treball vindrà marcat per acord dels seus membres, atenent les directrius 
marcades pel plenari en el moment de la seva creació.

Article 12. Convocatòria del Plenari.

La convocatòria serà cursada pel President amb una antelació mínima de cinc dies, excepte en els casos d'urgència, i 
s'hi adjuntarà l'Ordre del Dia, l'acta de la sessió anterior, així com els informes que, de cara a una major operativitat, fos 
necessari conèixer.

Article 13. Quòrum.

Per tal que qualsevol sessió plenària sigui considerada vàlida en primera convocatòria és necessària la presència de la 
meitat més un dels seus membres. Si no hi ha quòrum, el Consell es constituirà mitja hora després amb els assistents 
presents.

Article 14. Acords.

Atès  el  caràcter  participatiu  del  Consell,  es  potenciarà  el  diàleg  i  el  debat,  i  es  procurarà  arribar  a  decisions 
consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria simple, tret del cas d'una 
abstenció majoritària. En aquest cas, es continuarà amb les deliberacions o s'ajornarà l'assumpte per acord.

Les votacions es realitzaran a mà alçada, tret que qualsevol membre del Consell sol·licités votació secreta. En aquest 
cas, el vot serà secret.

Article 15. Interpretació del Reglament.

El Plenari del Consell podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquest Reglament.

Disposició addicional primera.

Les sessions del Consell escolar municipal del Masnou són públiques, d'acord amb el que disposa l'article 26.4 del 
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de data 21 de juny de 2012, amb relació als 
òrgans de participació sectorials, i sens prejudici de la legislació que hi estigui relacionada.

Disposició addicional segona.

El Consell escolar municipal del Masnou designarà un representant del seu Plenari que esdevindrà membre de ple dret 
al Consell de la Vila, segons estableixen els articles 8 i 9 del seu Reglament, pel que fa a la representació dels òrgans 
de participació operatius presents al municipi, i sense que aquest representant pugui ser un membre de la corporació.

Disposició addicional tercera. Sistemàtica legislativa.

Els preceptes d'aquest Reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació autonòmica, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entenen automàticament modificats i/o substituïts, en el 

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
07

40
9



6

Dijous, 12 de maig de 2016

moment en què es produeixi la revisió o modificació d'aquesta legislació, a excepció que resultin compatibles o permetin 
una interpretació harmònica amb les noves previsions legislatives.

Disposició derogatòria.

Queda derogat el Reglament de règim intern del Consell escola municipal del Masnou, aprovat en la sessió del Consell 
escolar municipal de data 27 de maig de 2008.

Diligència.

Aquest Reglament ha estat aprovat, per unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del Consell  escolar municipal del 
Masnou celebrat el 26 de gener de 2016.

Vigència.

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop se n'hagi publicat íntegrament el text al  Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona i transcorri el termini de quinze dies hàbils que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local.

Si  voleu  impugnar  aquest  resolució  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  heu  d’interposar  un  recurs  contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

El Masnou, 2 de maig de 2016
El secretari general, Gustavo Adolfo Roca Priante

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

60
07

40
9

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002


		2016-05-11T13:13:20+0200
	


11/05/2016
13:13:19




