
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR 
DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 

 
 

CAPÍTOL I 
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
 

Article 1r.- Els Consells Escolars Municipals són els organismes de consulta i 
participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins 
l’àmbit municipal. 

 
CAPÍTOL II 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
  

Article 2n.- El Consell Escolar Municipal, constituït en sessió plenària, és l’òrgan 
suprem de decisió. 
 
 Article 3r.- La presidència del Consell Escolar Municipal correspondrà a l’alcalde del 
municipi, que podrà delegar en un regidor de l’Ajuntament mitjançant la corresponent resolució 
de l’Alcaldia. 
 
 Article 4t.- El secretari del Consell Escolar Municipal serà nomenat pel president, bé 
d’entre els vocals, o bé s’assignarà el càrrec a un funcionari de l’ajuntament, al qual haurà 
d’assistir amb veu i sense vot a totes les reunions del  Plenari, i portarà a terme les tasques 
d’estendre i custodiar les actes i la documentació del Consell. 
 
 Article 5è.- Atès que actualment el municipi té més d’un centre educatiu i menys de sis, 
el Consell Escolar Municipalde Sant Andreu de Llavaneres tindrà 22 membres, d’acord amb que 
estableix l’article 6.2 del Decret 404/1987, de 22 de desembre, amb la composició següent: 
 

• Ajuntament:  4 membres, un per cada Grup Municipal. 
• Sector pares:  4 membres 
• Sector alumnes: 4 membres 
• Sector mestres i professors: 4 membres 
• Sector personal d’administració i serveis: 2 membres 
• Sector directors i titulars de centres: 2 membres per a cada sector. 
 
Article 6è.- Si un membre del Consell Escolar Municipal deixa de formar part del 

sector que representa, es cobrirà la vacant escollint-ne un altre del mateix sector, segons l’article 
8 del Decret 404/1987, de 22 de desembre. 
 

Article 7è.- Els membres elegits pel Consell Escolar Municipal ho seran durant dos 
cursos escolars i es renovaran per meitats cada curs escolar (llevat del primer any de la 
constitució del Consell en el qual es consideren reelegits la primera meitat). 



Article 8è.- El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari cada tres mesos com a mínim, i 
amb caràcter extraordinari quan el president ho decideixi a iniciativa de la Comissió Permanent 
o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre de membres que composen el Consell 
Escolar Municipal. 
 

Article 9è.- La convocatòria serà cursada pel president i haurà d’ésser acordada i 
notificada amb una antelació mínima de 48 hores, excepte en els casos d’urgència, i s’hi 
adjuntarà l’ordre del dia. 
 

Article 10è.-Tots els acords en sessió plenària es prendran per majoria absoluta dels 
vots dels assistents i dirimirà l’empat el vot de qualitat del president. Cada vocal té un vot. El 
vot no és delegable. 
 

Article 11è.- Son funcions específiques del Plenari no renunciables ni delegables: 
l’assessorament, la consulta, la proposta i la informació de les qüestions següents. 
 

a) Convenis i acords de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, les 
institucions i els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit 
municipal. 

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

c) Actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat 
de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de 
l’ensenyament. 

d) L’emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal. 
e) Elaborar al final de cada curs escolar una memòria d’actuació, que serà tramesa al 

Departament d’Ensenyament i al Consell Territorial corresponent abans del 30 de 
novembre, i sotmetre-la a l’aprovació de tots els membres en sessió plenària. 

f) Sol.licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconeguda vàlua i 
coneixement, amb veu però sense vot, 

 
 

CAPÍTOL  III 
COMISSIÓ PERMANENT 

 
Article 12è.- La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Escolar Municipal;  és un 
òrgan de caràcter no obligatori i la seva creació haurà de ser aprovada pel Plenari del Consell  
Escolar Municipal. 
 
La composició de la Comissió Permanent serà la següent: un membre de cada sector elegit entre 
ells i ratificat pel Plenari, més l’alcalde, que n’és el president. 
 
L’alcalde podrà delegar la presidència de la Comissió Permanent en un regidor de l’ajuntament 
mitjançant la corresponent resolució de l’alcaldia. 
 
 



Article 13è.- Són funcions de la Comissió Permanent. 
 

a) Portar a terme totes les decisions en sessió plenària. 
b) Preparar i dirigir les activitats previstes i impulsar i coordinar el treball de les 

Comissions. 
c) Portar la gestió administrativa del Consell. 
d) Crear subcomissions a temps limitat sobre temes específics. 

 
 
Article 14è.- La Comissió Permanent es reuneix cada dos mesos, com a mínim, i sempre que la 
convoqui el president a iniciativa pròpia o per sol.licitud d’un terç dels membres del Consell 
escolar Municipal. 
 

CAPÍTOL  IV 
COMISSIONS DE TREBALL 

 
Article 15è.- Les Comissions de Treball són òrgans de caràcter no obligatori i es crearan a 
iniciativa dels membres del Consell en sessió plenària, els quals en marcaran la composició. 
 
Article 16 è.- Les funcions de les Comissions de Treball seran les següents. 
 

a) L’estudi de temes concrets, relacionats amb l’àmbit educatiu. 
b) Elaborar informes sobre temes puntuals. 
c) Proposar l’organització de debats i actes culturals en general. 
d) Totes aquelles activitats que als siguin encomanades bé pel Plenari o bé per la 

Comissió Permanent. 
 

 


