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El Consell Plenari en sessió del 19 d'abril de 1989 va aprovar, amb el vot unanime 

de tots els Grups Municipals, el Reglament de Constitució del Consell Escolar 

Municipal i deis deu Consells Escolars de Districte. 

El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que estableix el capítol 2 del 

Decret 404/1987, relatiu a les bases generals d'organització i de funcionament deis 

Consells Escolars Municipals, i amb el que preveu l'article 48 del Reglament de 

Constitució, aprovara el seu propi Reglament de Regim lntern. 

Aquest Reglament de Regim lntern va ser aprovat, per unanimitat, pel Plenari del 

Consell Escolar Municipal de Barcelona que, sota la presidencia de !'Excma. Sra. 

Marta Mata i Garriga, Regidora d'Educació de I'Ajuntament, es va reunir, el dia 7 de 

maig de 1991, al Saló de Cróniques de I'Ajuntament de Barcelona. 
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CAPÍTOL 1 

Marc legal general 

Art. 1 El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb l'article trenta-quatre del 

títol JI de la Llei Organica del Dret a I'Educació i amb l'article 14 del Capítol 

111 de la Llei deis Consells Escolars, és l'organisme de consulta i 

participació deis sectors afectats en la programació de l'ensenyament no 

universitari dins l'ambit municipal. 

Art. 2 El Consell Escolar Municipal, d'acord amb el que preveu l'article 14 del 

Decret Regulador de les Bases Generals d'Organització i de Funcionament 

deis Consells Escolars Municipals, coordina els Consells Escolars de 

Districte els quals, segons el Decret, actuen com a delegacions del Consell 

Escolar Municipal. 

Art. 3 

1. El Consell Escolar Municipal i els Consells Escolars de Oistricte es 

regeixen, d'acord amb el que estableix el seu Reglament de 

Constitució, amb la llei de Procediment Administratiu i amb aquest 

Reglament de Régim lntern. 

2. Tot alió que no hagi estat previst per aquest Reglament estara sotmés, 

sempre que no entri amb contradicció amb ell, als acords del Pie o de 

la Comissió Permanent, segons quin sigui l'ambit d'actuació afectat. 
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• CAPÍTOL 11 

Competencies del Conse/1 Escolar Municipal i deis 

Consel/s Escolars de Districte 

Art. 4 El Consell Escolar Municipal, de conforrnitat amb el que disposa l'article 

17.1 de la seva llei de creació ha de ser consultat per I'Administració 

Educativa i per I'Ajuntament sobre les qüestions següents: 

a) Els Convenís i els acords de col.laboració amb el Departament 

d'Ensenyament i les institucions i els organismes educatius que afecten 

l'ensenyament dins de l'ambit del municipi. 

b) Les actuacions i les norrnes municipals que afecten serveis educatius 

complementaris i extrascolars amb incidencia en el funcionament deis 

centres docents. 

e) Les actuacions que afavoreixin 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'empla<;ament de centres docents dins la demarcació municipal. 

e) Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten 

la conservació, la vigilancia i el manteniment adequats deis centres 

docents. 

f) El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, 

especialment pel que fa a l'adaptació de la programació al medi. 

g) Les competencies educatives que afecten l'ensenyament no universitari 

i que la legislació atorga als municipis. 

Art. 5 El Consell Escolar Municipal podra demanar informació a I'Administració 

Educativa i a I'Ajuntament sobre les qüestions següents: 

ret. RRI.ODC· 

a) La determinació específica deis llocs escolars que s'han de crear, 

substituir o suprimir dins el municipi amb l'objectiu d'aconseguir l'accés 

de tots els ciutadans a nivells educatius que els permeti la seva 

realització personal i social. 
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b) La planificació i el desenvolupament d'accions compensatorias 

respecte les desigualtats provinents del context económic, social i 

cultural de l'alumne, així com, de les disminucions físiques, psíquiques i 

sensorials, en el marc d'una educació respectuosa de la diversitat. 

e) Els criteris sobre la dotació de pressupostos i de plantilles deis centres 

del Municipi. 

d) Els plans d'innovació, de renovació i de formació que promoguin la 

mi llora de qualitat educativa de l'escola. 

Art. 6 El Consell Escolar Municipal podra demanar informació, de conformitat amb 

l'article 18 de la Uei deis Consells Escolars, a I'Ajuntament i a 

I'Administració Educativa sobre qualsevol materia que afecti llur camp 

d'actuació. 

Art. 7 El Consell Escolar Municipal exerceix llur funció assessora de conformitat 

amb l'article 19 de la Llei deis Consells Escolars, davant I'Ajuntament i el 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat i pot elevar informes i 

propostes a aquestes Administracions i al Consell Escolar de Catalunya 

sobre qüestions relacionadas amb llur competencia i, especialment, sobre 

aspectes qualitatius del sistema educatiu. 

Art. 8 El Consell Escolar Municipal, al final de cada curs escolar, haura d'elaborar 

una memoria d'actuació que trametra al Departament d'Ensenyament i a 

I'Ajuntament de Barcelona. 

Art. 9 L'ambit de competencies deis Consells Escolars de Districte s'ajustara al 

marc legal previst per al Consell Escolar Municipal. 

ret. RRt.ooc· 
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CAPÍTOL 111 

Estructura í funcionament del Canse// Escolar Municipal i deis 

Consells Escolars de Dístrícte 

Art. 1 O 

Art. 11 

ret. RRI.OOC• 

1. El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que disposa 

l'article 7 del seu Reglament de Constitució, esta integrat per: 

- el President 

- el Vice-president 

- el Secretari 

- els Membres 

2. El Consell Escolar de Oistricte, de conformitat amb el que disposa 

l'article 12 del Reglament de Constitució, esta integrat per: 

- el President 

- el Secretari 

- els Membres 

t f( 

1. El President del Consell Escolar Municipal és !'Alcalde i el Vice-president 

és el Regidor d'Educació que, en abséncia de !'Alcalde, assumira la 

representació i funcions de la presidencia. 

2. El President del Consell Escolar de Districte és el Regidor-President 

del Districte corresponent. En abséncia del President aquest podra 

delegar la seva representació i funcions en un vocal de I'Ajuntament 

que formi part del Consell Escolar de Districte. 
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1. El Secretari del Consell Escolar Municipal és nomenat per !'Alcalde a 

proposta del Regidor d'Educació. 

2. El Secretari del Consell Escolar de Districte és nomenat per !'Alcalde a 

proposta del Regidor-President del Districte. 

Art. 13 La distribució deis membres del Consell Escolar Municipal de cada Consell 

Escolar de Districte és la prevista, respectivament, en l'article 1 O i en 

l'article 15 del seu Reglament de Constitució. 

Art. 14 

ref. F\F\I.DDC' 

1. Els membres del Consell Escolar Municipal i de cada Consell Escolar 

de Districte són nomenats per !'Alcalde d'acord amb el procediment 

d'elecció previst en el Capítol 111 del Reglament de Constitució. 

2. El seu mandat és de quatre anys, sense perjudici deis canvis per raons 

de la seva representativitat, i són renovats o ratificats per meitats cada 

dos anys, dins d'un marge de dos mesas abans o després de la data 

inicialment establerta d'expiració, pel procediment establert en el 

Capítollll del Reglament de Constitució.. ., 

3. Si es produeix una vacant en el Consell Escolar Municipal o en el 

Consell Escolar de Districte, aquesta ha de ser ocupada d'acord amb el 

procediment establert en l'article 44 del Reglament de Constitució. En 

el cas que aixó no sigui possible es cobrir$, per mitja d'una elecció 

parcial, entre els membres de I'Assemblea del Sector constru'ida en el 

darrer procés electoral. En el cas que cap d'aquest dos procediments 

permetés cobrir la vacant aquesta quedaría sense cobrir fins al proper 

procés electoral. El nou membre ha de ser nomenat per al temps que 

restava del mandat de qui ha causat la vacant. 
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4. Els terminis de renovació deis membres del Consell Escolar Municipal i 

de cada Consell Escolar de Districte s'establiran a partir de la data de 

llur Constitució. 

5. El nomenament i cessament deis membres del Consell Escolar 

Municipal i de cada Consell Escolar de Districte es publicaran en la 

Gaseta Municipal. 

Art. 15 Es perd la condició de membre del Consell Escolar Municipal o, en el seu 

cas, del Consell Escolar de Districte per alguna d'aquestes causes: 

1) Finalització del se u mandat. 

2) Quan deixin de donar-se, per als membres electes en representació 

deis diversos sectors, els requisits que varen determinar la seva 

elecció. 

3) Revocació del mandat conferit per la seva organització, entitat o 

institució. 

4) Renuncia. 

5) lncapacitat permanent legalment reconeguda. 

6) lnhabilitació de carrecs públics per sentencia judicial en ferm. 

Art. 16 Al President del Consell Escolar Municipal correspon: 

rot. RRI.DOC' 

1) Representar i exercir la direcció del Consell. 

2) Convocar les sessions i fixar l'ordre del dia. 

3) Presidir les sessions i dirigir les deliberacions del Consell i resoldre en 

cas d'empat. 

4) Vetllar pel compliment deis acords que s'hagin pres a les reunions del 

Pie. 
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5) Determinar, escoltada la Comissió Permanent, el caracter públic o no 

de les sessions. 

6 Resoldre, escoltada la Comissió Permanent, els dubtes que puguin 

presentar-se per l'aplicació del Reglament de Constitució i/o del 

Reglament de Regim lntern. 

7) Designar un Secretari d'actes de les sessions del Pie, en cas 

d'absencia del Secretari del Consell. 

8) Convocar i presidir la Comissió Permanent. 

9) Designar els Presidents de les altres Comissions. 

10) Aprovar el calendari de reunions que li proposin els Presidents de les 

comissions. 

11) Establir, per raons d'urgencia, el termini de presentació deis informes i 

dictamens de les comissions. 

12) Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell. 

13) Prendre les resolucions que, d'acord amb la normativa legal, permeti el 

correcte funcionament del Consell. 

1 '; 

Art. 17 Al President del Consell Escolar de Districte correspon, en el seu ambit de 

competencies específic, les funcions previstes en l'article 16 d'aquest 

Reglament. 

Art. 18 

ret. RRI.OOc· 

1. El Secretari del Consell Escolar Municipal assisteix amb veu i sense 

vot a les reunions de la Comissió Permanent i del Pie i n'esten l'acta. 

2. L'apartat anterior sera aplicable al Secretan del Consell Escolar de 

Districte, en l'exercici de les seves funcions específiques, en el Consell 

Escolar corresponent. 
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1. Sota la direcció del Secretari del Consell Escolar Municipal seran 

funcions propias de la Secretaria del Consell: 

1 .1) Certificar, amb la seva signatura, els acords del Consell. 

1.2) Expedir certificacions d'actes i acords del Consell, amb el vist-i

plau del President. 

1.3) La custodia delllibre d'actes de les sessions del Consell. 

1.4) L'arxiu i el registre de correspondencia. 

1.5) Tramitar les convocatorias d' assemblees corresponents ordres 

del dia. 

1.6) Preparar la documentació per als membres del Consell. 

1. 7) Tramitar la documentació relativa a la renovació deis membres 

del Consell. 

1.8) Atendre degudament les consultes que, sobre aspectes 

relacionats amb el treball de les comissions 

coordinació, li puguin fer els membres del Consell. 

la seva 

1.9) Vetllar pel correcta funcionament de les diferents comissions del 

Consell i pel compliment deis programes de treball acordats. 

1.1 O) Dirigir les tasques del personal administratiu adscrit a la 

Secretaria del Consell. 
. ., 

1 .11) Gestionar les des peses del Consell. 

2. Coordinar el treball deis Secretaris deis Consells Escolars de Districte. 

3. Trametre al Departament d'Ensenyament i a I'Ajuntament de Barcelona, 

en el termini fixat legalment, la memoria d'activitats del Consell Escolar 

Municipal. 

4. Qualsevol altra tasca que li encarregui legalment el President. 
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1. Sota la direcció del Secretari del Consell Escolar de Districte seran 

funcions própies de la Secretaria d'aquest Consell, en el seu ambit 

específic d'actuació, les contempladas en l'article 19.1 

2. Assistir a les reunions de coordinació convocadas pel Secretari del 

Consell Escolar Municipal i vetllar pels compliment deis programes de 

treball acordats. 

3. Trametre al Secretari del Consell Escolar Municipal els informes, 

dictamens i acords del Pie i de la Comissió Permanent, així com, els 

corresponents a les comissions de treball del respectiu Consell Escolar 

de Districte. 

4. Trametre al Secretari del Consell Escolar Municipal, en el termini 

acordat, la memoria d'activitats del respectiu Consell Escolar de 

Districte. 

5. Oualsevol altra tasca que li encarregui legalment el President. 

1. El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que estableix 

l'article 2.2 del Capítol 2 del Decret 404/1S87, s'estructuren a efectes 

de funcionament, en Pie i en comissions. 

2. Els membres del Consell Escolar Municipal integren el Pie les 

comissions. 

3. Cada membre del Consell Escolar Municipal es pot adscriure a les 

comissions de treball, del propi Consell, que estimi convenient. 

4. Cada Consell Escolar de Districte s'estructura, a efectes de 

funcionament en el seu ambit específic, d'una manera similar al que es 

preveu en els apartats anteriors d'aquest article. 
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1. Al Pie del Consell Escolar Municipal integrat pel President, Vice

president, Secretari i els membres previstos en l'article 1 O del 

Reglament de Constitució, correspon: 

1.1) Debatre i aprovar els informes referits a les competencies 

previstes en els articles 4, S, 6, i 7 d'aquest Reglament. 

1.2) Elegir els membres de la Comissió Permanent d'acord amb els 

procediment establert en l'article 25 d'aquest Reglament. 

1.3) Aprovar la memoria anual d'activitats del Consell. 

2. Al Pie del Consell Escolar de Districte integrat pel President, Secretari i 

els membres previstos en l'article 15 del Reglament de Constitució, 

correspon, en el seu ambit competencia específic, el previst en els 

apartats 1.1 , 1.2 , i 1.3 d'aquest article. 

1. El Pie s'haura de reunir dues vegades a l'any en sessió ordinaria i, en 

sessió extraordinaria, sempre que el President ho consideri necessari o 

ho sol.liciti la quarta part deis seus membres. 

2. La convocatoria per a les reunions <¡>rd}paries es fara amb una 

antelació mínima de quinze dies i anira acompanyada de l'ordre del dia 

i, si s'escau, de la documentació pertinent. Per a la sessió 

extraordinaria l'antelació mínima sera de quaranta-vuit hores. 

1. El President del Consell Escolar Municipal o, en el seu cas, el de cada 

Consell Escolar de Districte, ho és, també de la corresponent Comissió 

Permanent. 
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Consell Escolar de Districte, ho és, també, de la corresponent Comissió 

Permanent. 

1 ~ La Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal esta integrada 

per: 

a) El President de Consell 

b) El Vice-president del Consell 

e) El Secretari del Consell 

d) Dos representants deis mestres i professors, un pel sector públic i 

l'altre pel sector privat. 

e) Dos representants deis pares, un pel sector públic i l'altre pel 

sector privat. 

f) Dos representants deis alumnes, un pel sector públic i l'altre pel 

sector privat. 

g) Un representant del personal d'Administració i Serveis. 

h) Un representant deis directors deis centres docents públics. 

i) Un representant deis titulars deis centres docents privats. 

j) Tres Regidors-Presidents de Districte en representació deis 

Consells Escolars de Districte. 

k) Un Regidor en representació deis Grups Municipals. 

1) Tres representants d'institucions i organitzacions. 

2. Els Presidents de les comissions de 'treball, creades en el si del Consell 

Escolar Municipal, també formen part de la Comissió Permanent. 

3. El procediment d'elecció deis membres citats en l'apartat 1, d'aquest 

article, lletres d) , e), f) , g) , h) , i) es fara, en el cas que no hi hagi 
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unanimitat previa en la proposta de representants, per votació secreta 

entre els membres del propi grup. En el cas deis mestres i professors, 

pares i alumnas la votació sera independent pel sector públic i privat. 

En cas d'empat es realitzara una segona votació. Si després de la 

segona votació continua l'empat sera el President del Consell qui, fetes 

les consultes que estimi oportunas, resaldrá 

4. Els representants citats en l'apartat 1, d'aquest article, lletres j), k), 1) 

seran nomenats directament pel President del Consell Escolar 

Municipal. 

1. La Comissió Permanent el Consell Escolar de Districte esta integrada 

per: 

a) El President del Consell 

b) El Secretari del Consell 

e) Dos representants deis mestres i professors, un pel sector públic i 

l'altre pel sector privat 

d) Dos representants deis pares, un pel sector públic l'altre pel. 

sector privat 

e) Dos representants deis alumnas, un pel sector públic i l'altre pel 

sector privat 

f) Un representant del Personal d'Admini'stració i Serveis 

g) Un representant deis directors deis centres docents públics 

h) Un representant deis titulars deis centres docents privats 

i) Dos representants de I'Ajuntament 

j) Un representant de les entitats 

2. Els presidents de les comissions de treball, que funcionen en el si de 

cada Consell Escolar de Districte, també formen part de la Comissió 

Permanent. 



Art. 27 

CONSEU. ESCOlAR MUNICIPAl 

OE BAAa:LONA 

• • 

3. El procediment d'elecció deis membres citats en l'apartat 1), d'aquest 

article, lletres e), d), e), f), g) i h), sera similar al previst en l'article 25.3. 

4. Els representant citats en l'apartat 1, d'aquest article, lletres i), j) seran 

nomenats pel President del Consell Escolar Municipal a proposta del 

President del Consell Escolar de Districte. 

5. Els dos representants de I'Ajuntament seran proposats pel Regidor

President del Districte, i nomenats pel I'Aicalde, d'entre els vuit 

Consellers que ostentin la representació municipal. 

1. Atesa la diversitat de camps d'actuació del Consell, es constituiran, a 

proposta de la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal, o de 

cada Consell Escolar de Districte, segons s'escaigui, les comissions de 

treball per a temes o estudis específics. 

2. El nombre o composició de les diferents comissions de treball sera 

establert, per les respectives Comissions Permanents, d'acord amb les 

prioritats d'actuació del respectiu Consell. 

, 3. En qualsevol cas el Consell Escolar Municipal constituiré. les següents 

comissions de treball: 

ret. RAI.OOC• 

3.1) de planificació, programació i matriculació 
1 •;. 

3.2) d'adequació del conjunt escolar a la diversitat de zones de la 

ciutat 

3.3) de normes i serveis educatius complementaris 

3.4) de foment de la participació i de l'associacionisme 

3.5) de transició escola-treball 

3.6) d'informes i estudis 
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dictamen a la Comissió Permanent la qual informara oportunament al 

Pie del respectiu Consell. 

Art. 28 La Comissió Permanent del Consell Escolar MuniCipal o la de cada Consell 

Escolar de Districte, té les funcions següents: 

a) Proposar al Pie la creació de les comissions de treball. 

b) Recollir i tramitar els informes i dictamens elaborats per les comissions, 

proposant: 

- la seva devolució a la comissió per ampliar el tema 

- passar-ho a una altra comissió a efectes d'ampliació del tema 

- passar-ho al Pie 

e) Planificar el calendari de reunions del Pie i elaborar la proposta d'ordre 

del día. 

d) Elaborar la memoria d'activitats del Consell, d'acord amb els informes 

previs de les comissions de treball. 

Art. 29 La Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal o la de cada Consell 
, t;. 

Escolar de Districte es reunira: 

a) preceptivament un cop cada tres mesos 

b) quan ho consideri pertinent el President 

e) quan ho sol.liciti un ter<1 deis seus membres 

d) amb caracter preví a les reunions del Pie 

ref. RRI.OOC~ 
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1. Els presidents de les comissions de treball, adscritas als diferents 

Consells, son nomenats pel president del Consell respectiu, un cop 

escoltats els membres de la Comissió. 

2. Al president de les comissions de treball correspon propasar el 

calendari de reunions de la comissió respectiva, dirigir els debats, 

propasar els assumptes a sotmetre a votació, aportar la informació que 

necessita per el treball de la comissió, propasar i elevar informes a la 

Comissió Permanent i actuar de portaveu de la propia comissió en el si 

de la Comissió Permanent i davant del Pie. 

3. Cada comissió nomenara, d'entre els seus membres, un Secretari que 

tindra a carrec seu la redacció de les actes de les reunions. En cas 

d'abséncia o malaltia sera substitu"it pel membre més jove de la propia 

comissió. 

Disposicions comuns 

Art. 31 

1. Les comissions de treball previstas en l'article 27 d'aquest Reglament 

es reuniran amb la periodicitat que determinin els seus Presidents, 

d'acord amb la urgencia deis temes a tractar o altres aspectes que es 

puguin considerar, i establint el corresponent calendari d'actuació. 

2. Es considerara que tant el Pie com les diferents comissions del Consell 

Escolar Municipal o, en el seu cas, de cada Consell Escolar de 

Districte, queden validament constitui"des en sessió quan hi assisteixi la 

majoria absoluta deis seus membres. 

3. Si no hi hagués quórum podrien constituir-se validament, en segona 

convocatoria, 30 minuts més tard de !'hora assenyalada per a la 

primera, i sempre que hi assisteixi un terg deis seus membres. 
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1. Es considera acord majoritari, del Pie o de qualsevol comissió prevista 

en aquest Reglament, el que hagi merescut él suport de la majoria 

absoluta deis assistents a la reunió en la qual s'ha debatut. 

2. En cas d'empat el vot del President és diriment. 

1. Al comen<;ament de cada sessió de Pie, de la Comissió Permanent o 

de les comissions de treball, el respectiu Secretari llegira l'acta de la 

sessió anterior pera ser aprovada. 

2. Quan algun deis membres consideri que l'acta no recull correctament el 

sentit general de les opinions expressades o els acords presos en la 

sessió anterior, podra demanar que s'aclareixin en majar precisió. Una 

vegada aprovada l'acta, el Secretari la incorporara al corresponent 

Llibre d'Actes. 

1. Els Secretaris corresponents de cada organ previst en aquest 

Reglament hauran de fer constar, en l'acta de cada sessió, els 

següents apartats: 

a) Lloc de la reunió 
1 '-;. 

b) Dia, mes, any i hora de comen<;ament 

e) Nom i cognoms del President, deis vocals membres i absents 

que hagin excusat la seva assistencia, així com els que no hi 

siguin sense haver-se excusat, del Secretan o del seu substitut i 

de les persones que han participat en la reunió com assessors. 

d) Caracter ordinari o extraordinari de la sessió 

e) Assumptes que figuren en l'ordre del dia 

f) Aspectes que han estat objecte de deliberació 



Art. 35 

Art. 36 
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g) Relació d'acords, informes o dictamen aprovats, amb indicació 

de si han rebut suport majoritari o minoritari, així com, els vots 

particulars quan s'hagin manifestat explícitament. 

h) Tates les incidencias que, a judici del Secretari, han de figurar 

en l'acta. 

i) Hora d'aixecament de la sessió. 

2. Les actes, una vegada aprovades i signadas pel Secretari i el 

President, seran incorporades al Uibre d'Actes corresponent i no 

s'autoritzara la seva sortida sota cap pretext. 

1. Els membres del Consell Escolar Municipal o deis Consells Escolars de 

Districte estan obligats a assistir a les sessions del Pie i, si en formen 

part, a les de la Comissió Permanent. En ambdós casos hauran de 

justificar la seva absencia davant del President. 

2. Els membres que assisteixin a les sessions del Pie, de la Comissió 

Permanent o de les comissions de treball podran, si ho sol.liciten 

expressament, que la seva opinió discrepant amb l'acord de la majaría 

sigui recollida explícitament en !'acta de la reunió. 

1. Els membres deis diferents grups que, per meitat, s'hagin de renovar 

cada dos anys es decidira per sorteig. 

2. Els membres afectats per l'aplicació de l'article 15.2 continuaran el seu 

mandat fins a la primera renovació que, per meitats, es realitzi. Aquests 

membres no entraran en el sorteig i, per tant, seran automaticament 

renovats. 
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1. Les votacions del Pie, de la Comissió Permanent o de les comissions 

de treball seran a ma al~ada. En primer lloc votaran els membres que 

estiguin d'acord amb la proposta, després els que estiguin en contra i, 

finalment, els que vulguin abstenir-se. 

2. Les votacions seran secretes en el cas que es tracti d'eleccions 

relatives a persones o, en qualsevol cas, sempre que un conseller ho 

sol.liciti. 

1 . Quan els temes tractats ha requereixin podran assistir, amb veu i sense 

vot, a la Comissió Permanent o a les comissions de treball, persones 

d'especial rellevancia i competencia en aquests temes específics. 

2. Aquestes persones podran assistir per: 

a) iniciativa del President de la comissió corresponent 

b) proposta d'un o més membres de la comissió amb el vist i plau 

del seu President 
1 •;. 

Art. 39 Els Presidents de les Comissions de Treball creades en els deu Consells 

Escolars de Districte podran assistir, a efectes d'una majar coordinació amb 

el Consell Escolar Municipal, a les reunions que convoquin els Presidents 

de les corresponents Comissions de Treball del Consell Escolar Municipal. 

ref. RRI.DOC'' 
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Dísposícíons esoecífiques 

Art. 40 

1 . L'elaboració i aprovació de dictamen i informes de cada Consell Escolar 

de Districte , dins el seu marc competencia previst en l'article 9 

d'aquest Reglament, es 'podra fer per demanda expressa del Consell 

Escolar Municipal o per iniciativa del propi Consell Escolar de Districte. 

2. En ambdós casos els informes o dictamen aprovats per cada Consell 

Escolar de Districte, d'acord amb el que preveu aquest Reglament, 

seran assumits pel Consell Escolar Municipal un cop informada la seva 

Comissió Permanent. 

3. El retorn d'aquests informes o dictamens, al respectiu Consell Escolar 

de Districte, requerira la majoria absoluta deis membres de la Comissió 

Permanent del Consell Escolar Municipal. 

Art. 41 El Consell Escolar Municipal, d'acord amb l'article 1 O de la Llei de Consells 

Escolars i amb l'article 14 del Decret 404/1987, és l'únic organisme de 

consulta i participació que exerceix, davant I'Administració Educativa i 

I'Ajuntament, les competencies previstes en els articles 4, 5, 6, 7 i 8 

Art. 42 

ret. RAI.OOC· 

d'aquest Reglament. , ., 

1. La reforma del Reglament de Regim lntern requerira l'acord del Pie del 

Consell Escolar Municipal per majoria absoluta. 

2. Dins el termini maxim de dos meses, a comptar des que s'aprovi 

aquest Reglament, es procedira a constituir la Comissió Permanent del 

Consell Escolar Municipal i la de cada Consell Escolar de Districte. 
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Dísposícíons transítóríes 

Art. 43 

1. Les normativas previstas en aquest Reglament de Regim lntern regiran 

amb caracter provisional durant l'any 1990. Transcorregut aquest 

termini hauran de ser rectificadas o ratificadas. 

2. El Secretari del Consell Escolar Municipal i el Secretari de cada Consell 

Escolar de Districte establiran els mecanismes més adequats per 

recollir, al llarg de l'any, les propostes de modificació del Reglament 

que es puguin produir. 

3. La comissió redactora del Reglament de Regim lntern estara formada 

pels Secretaris deis Consells Escolars de Districte, coordinats pel 

Secretari del Consell Escolar Municipal. 

4. La proposta final de Reglament de Regim lntern s'haura de sotmetre al 

Pie del Consell Escolar Municipal pera la seva aprovació. 

Art. 44 L'ampliació del nombre d'institucions i organitzacions, previst en l'article 

1 O.h del Reglament de Constitució, sens pe~udici del previst en l'article 45 

d'aquest Reglament, es podra fer: 

1) Per iniciativa del President del Consell 

2) A proposta deis membres, previ acord de la majoria absoluta del Pie. 

Art. 45 En compliment de l'acord entre el Departament d'Ensenyament amb la 

Federació de Municipis de Catalunya i I'Associació Catalana de Municipis 

s'estableix que, en la propera renovació deis membres del Consell Escolar 

Municipal i deis deu Consells Escolars de Districte, s'intentara adequar al 

maxim la seva composició als següents criteris: 

ref. RRI.OOC" 
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estament de participació garantida 

2) Els estaments no garantits, en conjunt, no podran tenir més 

representants que l'estament garantit que tingui més pes. 

1. La renovació del Consell Escolar Municipal i deis deu Consells 

Escolars de Districte es tara, sens perjudici del que s'assenyala en 

l'article 14 d'aquest Reglament, de manera coordinada amb la 

renovació deis Consells Escolars de Centre. 

2. La primera renovació, per meitats, del Consell Escolar Municipal i deis 

deu Consells Escolars de Districte, es tara, de conformitat amb l'apartat 

anterior, després de la propera renovació deis Consells Escolars de 

Centre prevista pel curs 1992-93. 


