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• Ajuntament de Barcelona 

Consell Escolar Municipal 

REGLAMENT DE CONSTITUCIO DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 

B~~CELONA I DELS CONSELLS ESCOLARS DE DISTRICTE 

CAPITOL I 

COMPETENCIES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA 

Art. 1 

Art. 2 

El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que 
disposa l'article 14 de la Llei dels Consells Escolars 
(25/1985 de 10 de desembre), és l'organisme de consulta 
i participació dels sectors afectats en la programació 
de l'ensenyament no universitari dins l'ambit municipal 

El Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que 
disposa l'article 17.1 de la seva llei de creació ha de 
ser consultat per l'Administració Educativa i 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 
'ls organismes educatius que afect~n l'ensenyament 
Uns 1 'ambi t del municipi. 

b) Les actuacions i les 
afecten serveis educatius 
escolars amb incidencia 
centres docents. 

normes municipals que 
complementaris i extra

en el funcionament dels 

e) Les actuacions que afavoreixin l'ocupació real 
de les places escolars, amb la finalitat de millo
rar el rendiment educatiu i, si s'escau, fer fac
tible l'obligatorietat de l'ensenyament. 

1 «;. 

d) L'empla9ament de centres docents dins la 
demarcació municipal. 

e) Les prioritats en els programes i les actua
cions municipals que afecten la conservac~o, la 
vigilancia i el manteniment adequats dels 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 competéncies educatives que afecten 
l'ensenyament no universitari i que la legislació 
atorga als municipis. 
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Art. 4 

Art. 5 

Art. 6 

Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal de Barcelona podra demanar 
informació a l'Administració Educativa i a l'Ajuntament 
sobre les qüestions següents: 

a) La determinació específica dels 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. 

b) La planificació i el desenvolupament d'accions 
compensatories respecte les desigualtats provinents del 
context economic, 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 dels centres del Municipi. 

d) Els plans d'innovació, 
que promoguin la millora 
l'escola. 

de renovació i de formació 
de qualitat educativa de 

El Consell Escolar Municipal podra demanar informació, 
de conformitat amb l'article 18 de la Llei dels 
Consells Escolars, a l'Ajuntament i a l'Administració 
Educativa sobre qualsevol materia que afecti llur camp 
d ' actuació.. 

El Consell Escolar Municipal exerceix llur funció 
assessora de conformitat amb l'article 19 de la Llei 
dels Consells Escolars, davan't ''l'Ajuntament i els 
Serveis Territorials de Barcelona 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. 

El Consell Escolar Municipal, al final de cada 
escolar, haura d'elaborar una memoria d'actuació 
trametra al Departament d'Ensenyament. 
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CAPITOL II 

COHPOSICIO DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I 
DEL CONSELL ESCOLAR DE DISTRICTE 

Cansen Escolar Municipal 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Art. 7 

Art. 8 

Art. 9 

Art. lO 

El Consell Escolar Municipal de Barcelona, de 
conformitat amb el que disposa l'article 15.1 de la 
Llei 25/1985, de 10 de desembre, i d'acord amb el 
decret 404/1987 de 22 de desembre esta integrat per: 

President 
Vice-president 
Secretar! 
Membres 

El President del Consell Escolar Municipal és 
!'Alcalde. El Vice-president del Consell Escolar és el 
Regidor d'Educació que assumira la representació i 
funcions de la presidencia en absencia de !'Alcalde. 

El Secretar! del Consell Escolar Municipal és nomenat 
per !'Alcalde a proposta del Regidor d'Educació. 

El Consell Escolar Municipal tindra 
composició: 

la següent 

a) Membres .elegits pels Consells Escolars dels Centres: 

b) 

- 4 mestres i professors 
- 4 pares 
- 4 alumnes 

2 personal administració ~ serveis 
., 

Membres elegits per les 
sector: 

organi tzacions - de cada 

- 4 mestres i professors 
- 4 pares 
- 4 alumnes 

2 personal d'administració i serveis 

e) 8 Membres elegits entre els directors de centres 
públics i titulars de centres privats. 

d) Els 10 regidors presidents dels Consells Escolars de 
Districte. 
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e) 1 regidor, que no tingui 
President de districte, 
Grup Municipal. 

Consell Escolar Municipal 

la condició de Regidor
en representació de cada 

f) 2 representants del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

g) Un representant de la Universitat de Barcelona, un 
representant de la Universitat Politécnica de Cata
lunya i un representant de la Universitat Autónoma 
de Barcelona. 

h) 10 representants d'institucions i organitzacions 
d'acord amb llur representativitat en la vida edu
cativa i social de la ciutat. 

CONSELL ESCOLAR DE DISTRICTE 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

El Consell Escolar Municipal, de 
l'article 14 del Decret 404/1987 de 22 
a la ciutat de Barcelona 1 Consell 
Districte Municipal. 

conformitat amb 
de desembre, té 
Escolar a cada 

El Consell Escolar de Districte, d'acord amb el Decret 
esmentat, esta integrat per: 

President 
Secretari 
Membres 

a) El President del Consell Escolar de Districte és el 
Regidor-President del Districte corresponent. 

b) En abséncia del President aquest podra 
seva representació i funcions en un 
l'Ajuntament que formi part del Consell 
Districte. 

delegar 
vocal 

Escolar 

la 
de 
de 

El Secretari del Consell Escolar de Districte sera 
nomenat per !'Alcalde a proposta del Regidor-President 
del Districte. 
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Art. 15 

Cansen Escolar Municipal 

Els rnernbres que integren el Consell Escolar 
Districte són: 

de 

a) Mernbres elegits pels Consells Escolars dels Centres: 

- 4 rnestres i professors 
- 4 pares 
- 4 alurnnes 

2 personal d'administració i serveis 

b) Mernbres elegits per les associacions 
organitzacions de cada sector: 

- 4 rnestres i professors 
- 4 pares 
- 4 alurnnes 

2 personal d'adrninistració i serveis 

i les 

e) 8 rnernbres elegits entre els directors de centres 
públics i els titulars de centres privats. 

d) 8 rnernbres nornenats pel Ple del Districte corn a 
representants de l'Ajuntament, assegurant la repre
sentació de tots els Grups Municipals presents en 
el Districte. 

e) 2 inspectors de zona, representants del Departarnent 
d'Ensenyament, arnb·cornpeténcies en el districte, 
un pel nivel! d'ensenyament primari i l'altre pel 
niyell d'ensenyarnents secundaris. 

f) De 1 a 6 rnernbres nornenats pel Ple del Districte, a 
proposta del Regidor-President, en representació de 
les entitats ciutadanes d'especial rellevancia en 
la vida educativa i social del districte. 

' . ' 
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Consell Escolar Municipal 

CAPITOL III 

ELECCIO DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DE DISTRICTE I 
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

CONSELL ESCOLAR DE DISTRICTE 

Procediment d'elecci6 dels vocals provinents dels 
Escolars de Centre. 

Consells 

Normes especifiques 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

a) Cada Consell Escolar de Centre del districte 
corresponent elegira, en convocatoria única i 
especifica, 1 representant del sector dels mestres i 
professors, 1 representant del sector de pares, 1 
representant del sector d'alumnes i 1 representant del 
personal d'administració i serveis, tots els quals 
hauran d'ésser membres del consell escolar del centre. 

b) D'aquesta sessió s'aixecara l'acta corresponent en 
la qual es fara constar el dia i l'hora de la reunió, 
els assistents i el nom i cognoms de les persones 
elegides amb la indicació del sector que representen. 

El Secretari del Consell Escolar del Centre 
l'endema, copia de l'acta de la sessió al 
President del Districte. 

trametra, 
Regidor-

Els representants de cada sector, elegits pAls 
diferents consells escolars de centre, són membres de 
les corresponents assemblees de mestres i professors, 
de pares, d'alumnes i de personal d'administració i 
serveis que es constituiran en cada districte. 

El Regidor-President del districte convocara, 
separadament per al sector públic i per al sector 
privat, les corresponents assemblees de representants 
de mestres i professors, de pares, d'alumnes i del 
personal d'administració i serveis, a efectes 
d'informació i d'elecció de llurs representants d'acord 
amb la composició prevista en l'article 15 d'aquest 
reglament. 
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Art. 20 

Consell Escolar Municipal 

La representació de mestres i professors, de pares, 
d'alumnes 1 del personal d'administració i serveis es 
cobrira a parts iguals entre el sector públic i privat 
d'acord amb el nombre de vots obtingut per cada 
candidat. 

Procediment d'elecció dels vocals provinents de les associacions 
i les organitzacions. 

Normes especifiques 

Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Art. 25 

a) L'associació de pares de cada centre, legalment 
constituida, elegira un representant que formara part 
de la corresponent assemblea de representants 
d'associacions de pares del districte. 

b) El secretari 
copia de l'acta 
Districte, amb 
del representant 

de l'associació trametra, l'endema, 
de la sessió al Regidor-President del 
indicació específica del nom i cognoms 
elegit. 

a) L'associació d'alumnes de cada centre, legalment 
constituida, elegira un representant que formara part 
de la corresponent · assemblea de representants 
d'associacions d'alumnes del districte. 

b) El secretari de l'associació trametra, l'endema, 
copia de l'acta de la sessió al Regidor-President del 
Districte, amb indicació específica del nom i cognoms 
del representant elegit. 

La convocatoria dels representahts dels pares i dels 
alumnes provinents de les respectives associacions es 
fara. d'acord amb el previst en l'article 19 d'aquest 
reglament. 

L'elecció dels pares i dels d'alumnes, 
les respectives associacions, es fara 
que l'article 20 preveu al respecte. 

provinents 
d'acord amb 

de 
el 

a) La representació dels mestres i professors es fara 
d' acord amb la distribució dels docents entre el sect.or 
públic i privat i amb els resultats de les darreres 
eleccions sindicals en cada sector. 

b) Un criteri similar s'utilitzara, per a la 
representació del persona,_ 1 'administració i serveis. 
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Consell Escolar Municipal 

Procediment d'elecci6 dels vocals directors de centres públics i 
titulars de centres privats 

Normes especifiques 

Art. 26 

Art. 27 

El Regidor-President del Districte convocara 
separadament els directors de centres públics i els 
titulars de centres privats, a efectes d'informació i 
d'elecció dels seus representants al Consell Escolar de 
Districte. 

El nombre total de representants dels directors de 
centres públics i de titulars de centres privats sera 
de 8, que es distribuiran d'acord amb la proporció 
d'alumnes del sector públic i del sector privat del 
districte. 

Nomenament dels vocals representants de l'Ajuntament 

Normes especifiques 

Art. 28 Els vocals representants de l'Ajuntament seran 
nomenats pel ple del districte a proposta del Regidor
President del districte. 

1 '" 
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Consell Escolar Municipal 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Procediment d'elecci6 dels vocals provinents dels Consells 
Escolars de Centre 

Normes especifiques 

Art. 29 

Art. 30 

a) El President del Consell Escolar Municipal 
convocara, separadament els mestres i professors, 
pares, alumnes i personal d'administració i serveis 
elegits per formar part dels Consells Escolars de 
Districte en representació dels Cons~lls Escolars de 
Centre, a efectes d'informació i d'elecci6 dels 
representants de cada sector d'acord amb la composic~o 
prevista en l'article lO~a d'aquest reglament. 

b) La convocatoria es fara separadament per al sector 
públic i per al sector privat, de manera analoga a 
l'establert en l'article 19 d'aquest reglament. 

La representació de mestres i professors, de pares, 
d'alumnes i del personal d'administració i serveis es 
cobrira a parts iguals entre el sector públic i privat 
d'acord amb el nombre de vots obtingut per cada 
candidat. 

Procediment d'elecci6 dels vocals provinents de les associacions 
i de les organitzacions. 

Normes especifiques 

Art. 31 

Art. 32 

' _,' 

Els vocals que, d'acord amb l'article lO.''b d'aquest 
reglament, corresponen al sector de pares i 'al sector 
d'alumnes seran proposats per les organitzacions 
corresponents en proporció a llur representativitat. 

a) Els vocals que, d'acord amb l'article lO.b d'aquest 
reglament, corresponen al sector de mestres i 
professors seran propossats per les diferents 
organitzacions sindicals, d'acord amb la distribució 
dels docents entre els sector públic i privat i amb el 
resultat de les darreres eleccions sindicals en cada 
sector. 

b) Un criteri similar s'utilitzara, per a la 
representació del persona~ 1'administració i serveis. 
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Consell Escolar Municipal 

Procediment d'elecci6 dels vocals directors dels centres públics 
i titulars de centres privats 

Normes específiques 

Art. 33 

Art. 34 

El President del Consell Escolar Municipal convocara 
separadament els directors dels centres públics i 
titulars de centres privats, elegits per formar part 
dels Consells Escolars de Districte, a efectes 
d'informació i d'elecció dels seus representants al 
Consell Escolar Municipal. 

El nombre total de representants dels 
centres públics i de titulars de centres 
de 8, que es distribuiran d'acord amb 
d'alumnes del sector públic i del sector 
ciutat. 

directors de 
privats sera 
la proporció 
privat de la 

Nomenament del vocals representants de l'Ajuntament 

Art. 35 Els vocals representants de l'Ajuntament al Consell 
Escolar Mu~icipal, que no ostentin la condició de 
presidents dels Consells Escolars de Districte, seran 
nomenats pel ple de l'Ajuntament a proposta de 
!'Alcalde. 
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Art. 36 

Art. 37 

Art. 38 

Art. 39 

Art. 40 

Art. 41 

Art. 42 

Consell Escolar Municipal 

NORMES COMUNES 

Per a l'elecció dels representants dels diferents 
sectors al Consell Escolar de Districte o al Consell 
Escolar Municipal, la mesa electoral estara formada per 
un representant de l'Ajuntament nomenat pel regidor del 
districte o per l'alcalde, segons s'escaigui, en 
funcions de president i per dos membres del sector 
corresponent designats per sorteig entre tots els que 
formin part de les respectives assemblees de 
representants. 

Cada elector podra votar un nombre maxim de 
representants igual a la representació establerta per 
cada col.lectiu d'acord amb els .articles 10, 15, 20 i 
concordants d'aquest reglament. 

La votació en cada procés d'elecció, previst en aquest 
reglament, sera directa, personal i secreta. 

a) El membre de la mesa, en funcions de secretari, 
aixecara acta de la sessió i l'enviara, l'endema, al 
Secre~<.ri del Consell Escolar Municipal, amb indicació 
especifica del nom i cognoms dels candidats elegits. 

b) Els resultats electo:cals es faran públics durant 7 
dies á efectes de possibles impugnacions que s'hauran 
de presentar a la Secretaria del Consell Escolar 
Municipal. Transcorregut aquest període, i resaltes les 
possibles impugnacions presentarles, els resultats 
electorals seran definitius. 

NORMES AD.DICIONALS 

La representació del sector d'alumnes estara limitada 
als alumnes dels ensenyaments.secundaris. 

Els membres del Consell Escolar Municipal i de cada 
Consell Escolar de Districte són nomenats per l'Alcalde 
d'acord amb el procediment d'elecció previst en aquest 
reglament. 

a) Les organitzacions i institucions que poden formar 
part del Consell Escolar Municipal, d'acord amb 
l'article lO.h, són proposades pel Regidor d'Educació. 

b) Els seus representants són proposats per les própies 
organitzacions i institucir.~s. 
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Art. 43 

Art. 44 

Art. 45 

Art. 46 

Art. 47 

Art. 48 

Consell Escolar Municipal 

Les renovacions dels membres electes del Consell 
Escolar Municipal i del Consell Escolar de Districte 
s'establira en el reglament de régim intern que haura 
d'aprovar el Consell Escolar Municipal. 

a) Si es produeix una vacant en el Consell Escolar 
Municipal o en el Consell Escolar de Districte aquesta 
ha de ser ocupada pel candidat del sector que segueix 
en nombre de vots, d'acord amb els darrers resultats de 
les votacions i amb el procediment d'elecció previst en 
el reglament. 

b) Quan es tracti d'una vacant d'un vocal proposat 
directament per les organitzacions i institucions seran 
aquestes les que faran la proposta de nomenament. 

NORMES FINALS 

L'Ajuntament haura ce garantir el correcte funcionament 
de tot el procés d·..c consti tució dels Consells Escala; ._, 
mitjan9ant l'adequat suport técnic i huma. 

Cada districte podra establir les disposicions que 
complementin aquest reglament a efectes de la correcta 
constitució del seu Consell Escolar. 

L'ambit competencial dels Consells Escolars 
Districte s'ajustara al marc legal previst per 
Consell Escolar Municipal. 

de 
al 

Un cap constituYt el Consetl ., Escolar Municipal 
confeccionara el seu propi reglament de régim intern, 
en el qual, d'acord amb el que estableix el Capital 2 
del Decret 404/1987 es contemplara també el dels 
Consells Escolars de Districte. 
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