
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PRATS DE  
LLUÇANÈS 

 
 
 
Art. 1. Objectius.-  L’objectiu del Consell Escolar Municipal és el de ser un 
organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació 
de l’ensenyament dins l’àmbit  municipal. 
 
Art. 2. Funcions del Consell Escolar Municipal.- 
 

1. El Consell Escolar Municipal ha d’ésser consultat per l’Administració 
educativa, i també pot ésser consultat per l’Ajuntament, sobre les 
qüestions següents: 

 
a) Els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament i les institucions i 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) L’emplaçament de centres docents dins la demarcació municipal. 
d) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten 

la conservació i el manteniment adequat dels centres docents. 
e) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la quantitat 

educativa. 
 
2. El Consell Escolar Municipal pot ésser consultat per l’Administració 

educativa i per l’Ajuntament en la qüestió següent: 
 
-Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les 
desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de 
l’alumne. 

 
3. El Consell Escolar Municipal, al final de cada curs escolar, ha d’elaborar 

una memòria d’actuació i l’ha de trametre al Departament 
d’Ensenyament. 

 
Art. 3. Normes de funcionament.- 
 

1. El Consell Escolar Municipal es reunirà un cop cada trimestre. 
2. El Consell es pot reunir en sessió extraordinària si ho considera oportú el 

President, o bé ho sol·licita per escrit, com a mínim una tercera part dels 
membres del Consell. 



 
 
 
 

3. El Consell podrà estructurar-se en sessió plenària, en Comissió 
permanent i en Comissió de treball. 

4. La presidència del Consell ha de preparar l’ordre del dia del Plenari del 
Consell i gestionar els assumptes tractats en el mateix plenari. 

5. Les convocatòries les farà la presidència per escrit amb un mínim de deu 
dies d’antelació, i fent constar l’ordre del dia. 

6. Qualsevol de les entitats representades al Consell podrà incloure punts a 
l’ordre del dia, si ho comunica al President durant la sessió anterior, o 
fins tres dies abans que faci la convocatòria. 

7. Les sessions del Consell seran públiques. 
8. El Consell, per tractar temes específics i puntuals podrà demanar 

l’assistència de persones de reconeguda vàlua i coneixement en la 
matèria que tindran veu però no vot. 

9. La Comissió permanent del Consell serà designada pel Plenari i 
assegurarà la representació de tots els sectors. 

10. Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas 
d’empat, decidirà el vot de la presidència. 

11. El Consell Escolar Municipal, al final de cada curs escolar, elaborarà una 
memòria d’actuació. 

 
Art. 4.- Composició del Consell.-  La composició del Consell, de conformitat 
amb el que preveuen les bases 2 i 6 del capítol I, Bases sobre l’organització 
dels Consells Escolars Municipals de l’annex del Decret 404/1987, de 22 de 
desembre, quedarà format per: 
 

a) L’alcalde com a president, o el Regidor en qui delegui. 
b) Actuaran com a vocals: 
1- Ajuntament: 2 membres 
2- Sector pares: 8 membres 
3- Sector alumnes: 2 membres 
4- Sector mestres: 8 membres 
5- Sector personal d’administració i serveis: 3 membres 
6- Sector director i titulars de centres: 3 membres 
 
c) El Consell tindrà un Secretari que serà un dels seus membres. 
d) Els membres escollits pel Consell Escolar ho seran per dos cursos 

escolars, renovant-se per meitat en cada sector al final de cada curs. En 
cas d’haver-hi un sol membre es renovarà cada dos anys. 

e) Els membres del Consell Municipal seran nomenats per l’Alcaldia a 
proposta dels diferents sectors representats en ell. Els representats de 
l’Ajuntament seran nomenats a proposta del Ple de l’Ajuntament. 

f) El nombre de representats es podrà ampliar en funció de la creació 
d’altres centres educatius (Escola Municipal de Música, Escola 
d’Adults...) que tindran presència en el Consell Escolar Municipal amb 
veu i sense vot. 

 



 
 
 

Disposició final 
 

El Consell Municipal Escolar de Prats de Lluçanès, un cop constituït aprovarà el 
seu Reglament de Règim Interior, que serà ratificat pel Ple de la Corporació 
Municipal en sessió ordinària. 
 
Prats de Lluçanès (Lluçanès), juny de 2004. 


