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Núm. 4996
AJUntAmEnt dE mAÇAnEt dE LA sELVA 

Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament 

Es fa públic que el Ple municipal, en sessió de data 6 de juny de 
2016, ha acordat aprovar definitivament el Reglament del Consell 
Escolar Municipal. Es transcriu a continuació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis dels Ens Locals, 
el text íntegre de l’esmentat Reglament.

REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MAÇA-
NET DE LA SELVA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell Escolar Municipal es defineix com un organisme de 
consulta i participació dels sectors afectats en la programació de 
l’ensenyament dins l’àmbit municipal i amb les competències que la 
Llei 25/1985 estableix i en el qual se’n desplega el Decret  404/87, a 
on es contempla com un instrument que permet proposar fòrmules 
específiques d’organització en relació a l’àmbit educatiu. 

Aquest òrgan ha de ser un espai ordinari on es decideixi qüestions 
organitzatives, però també qüestions pedagògiques que superen 
l’àmbit d’actuació dels centres escolars. Tanmateix, ha de dur a ter-
me la tasca de fomentar el treball entre els centres, la transferència 
d’experiències pedagògiques reeixides entre les escoles del munici-
pi, el foment de l’escola inclusiva, metodologies com l’aprenentatge 
servei, o altres elements més formals necessaris.

El Consell Escolar Municipal a Maçanet de la Selva ha de tenir una 
concepció àmplia del fet educatiu, entenent la comunitat educativa 
com un tot: centres educatius de primària i secundària, llar d’infants, 
escola d’adults, escola de música i altres centres educatius que pu-
guin existir, i comptar amb la participació d’associacions, entitats, 
biblioteca, així com d’altres que puguin sorgir en el desenvolupa-
ment i desplegament de les necessitats educatives de Maçanet. 

Així doncs, ja que l’educació és un element fonamental per al futur 
del nostre poble i essent conscients que afrontem reptes importants 
degut a la nostra realitat social i territorial, i entenent que l’educació 
pública ha de garantir la igualtat d’oportunitats i que l’obligació 
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de les administracions és vetllar pel seu bon funcionament, és per 
aquest motiu que es proposa la creació del Consell escolar Munici-
pal de Maçanet de la Selva

TÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Finalitat i justificació 

El Consell Escolar Municipal es constitueix a l’empara del que dis-
posa l’article 173 de la Llei de Catalunya 12/2009, de 10 de juny, 
com a òrgan voluntari de consulta i participació dels sectors afectats 
en la programació de l’ensenyament, exclòs l’universitari, en aques-
ta localitat. 

Article 2.- Normativa aplicable 

El Consell Escolar Municipal es regirà pel present Reglament i, tam-
bé, pel de règim intern que es confeccionarà d’acord amb la base 2, 
capítol 2, de les annexes al Decret 404/1987, de 22 de desembre. 

TÍTOL 2: ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Article 3.- Composició 

El Consell serà presidit per l’Alcalde o regidor en qui delegui. 

Composaran el Consell un total de 33 membres, de conformi-
tat al previst en el Decret 404/87, regulador de les bases generals 
d’organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals, i 
atès que aquest municipi compte actualment amb 6 centres educa-
tius de nivell no universitari (dos centres públics primaris, un centre 
públic secundari, l’ escola municipal d’adults, l’escola municipal de 
música i la llar d’infants municipal).

El detall de la composició serà el següent: 

- President, Alcalde o regidor delegat. 
- Per l’Ajuntament, 6 regidors designats en sessió plenària. 
- Pares: un total de 6 (2 de centres públics secundaris, 2 de centres 

públics primaris i 2 de la llar d’infants municipal) 
- Mestres i professors: 6 membres (2 de centres públics primaris, 1 

de centres públics secundaris, 1 de la llar d’infants municipal, 1 de 
l’escola de municipal de música i 1 de l’escola municipal d’adults). 
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- Personal d’administració i serveis: 5 membres (2 de centres pú-
blics primaris, 1 de centres secundaris i 2 de centres municipals).

- Directors: 3 membres (2 de centres públics primaris i 1 de cen-
tres públics secundaris) 

- Alumnes: 6 representants (2 de centres públics secundaris i 4 de 
centres públics primaris). 

- Secretari, serà un membre del Consell nomenat per aquest.

Podran ser convidats a les reunions del Consell per expressar la seva 
opinió però sense vot, els tècnics que per la tasca que desenvolupen 
tinguin relació directa amb l’ensenyament municipal. 

TÍTOL 3: CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

Article 4.- Elecció del consell

Els vocals representants dels sectors esmentats a l’article anterior  
seran escollits:

1. Els vocals que formin part del Consell Escolar Municipal, en re-
presentació dels Centres Educatius, seran escollits a través del  Con-
sell o  Consells Escolars de cada centre, els quals hauran de notificar 
els nomenaments mitjançant un escrit dirigit a l’Ajuntament, entrat 
per registre d’entrada i acompanyat d’una certificació emesa pel Se-
cretari del Consell Escolar de què es tracti. Les persones escollides 
per cada Centre, no necessàriament han de formar part del Consell 
Escolar del centre pel qual han estat escollits

2. Els vocals que formin part del Consell Escolar Municipal, en re-
presentació de Centres Educatius municipals en els que no hi hagi 
constituït un Consell Escolar, seran escollits pel Ple de l’ Ajunta-
ment. Si hi hagués més d’un candidat que sol.licités ser membre 
del Consell Escolar Municipal, l’ajuntament organitzarà una elecció 
entre tots els membres del sector que correspongui.

Un cop s’hagin realitzat i notificat tots els nomenaments, seran pu-
blicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Practicada l’elecció, la pròpia Alcaldia disposarà la convocatòria per 
l’ acte de constitució del Consell Escolar Municipal. 

Article 5.- Durada i renovació dels membres 

Serà de dos cursos escolars i es renovaran per meitat de cada un dels 
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sectors en finalitzar el curs escolar. En el supòsit d’haver només un 
sol membre per a un sector determinat, la durada del seu càrrec de 
vocal serà de dos anys. Si algun dels membres del Consell deixés de 
formar part del sector que l’hagués elegit, cessarà automàticament 
en el seu càrrec; i la vacant serà coberta segons el procediment que 
disposi a aquests efectes el Reglament de règim interior. 

En el supòsit dels representants de l’Ajuntament, el Ple Municipal 
designarà el nou representant o representants. 

La renovació dels càrrecs no es començarà a aplicar fins que hagin 
passat dos cursos escolars des de la creació del Consell Escolar Mu-
nicipal.

Article 6.- Reglament del règim intern 

Un cop constituït, el Consell Escolar Municipal designarà una co-
missió per preparar i redactar un Reglament de règim interior que 
reguli, entre altres que es considerin convenients, els següents ex-
trems: 
a) Periodicitat de les reunions ordinàries del Consell; les quals, al 

menys, hauran de ser una cada trimestre i a l’inici i a l’acabament 
del curs escolar. 

b) Règim per a la convocatòria de sessions amb caràcter extraordi-
nari. 

c) Règim per a l’adopció dels acords.
d) Desenvolupament del funcionament intern del Consell, una pos-

sible comissió permanent o comissions de treball per a comeses 
específiques. 

e) Supòsits d’assistència a les reunions del Consell, amb veu i sen-
se vot, d’altres persones determinades per col.laborar en temes 
especials. En tot cas es preveurà l’assistència de la directora de 
la biblioteca a les reunions, així com representats d’entitats del 
municipi relacionades amb l’ensenyament.

f) Sistema de publicació dels seus acords, estudis o informes. 
g) Quòrum mínim d’assistència per a les reunions del Consell.

Article 7.- Memòria anual d’activitats 

De conformitat amb allò que disposa la base 2.5, capítol 2, de les 
annexes al Decret 404/1987, el Consell haurà d’elaborar al final de 
cada curs escolar una memòria d’actuació. Exemplars d’aquesta 
seran tramesos al Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament. 
Les previsions per a la confecció d’aquesta memòria anual hauran 
d’incloure’s en el Reglament intern. 
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TÍTOL 4: COMPETÈNCIES DEL PLENARI

Article 8.- El Consell té caràcter i funció consultiva i haurà de ser con-
sultat per l’administració educativa i igualment per l’Ajuntament, 
per via d’informe o de proposta sobre les qüestions següents: 

a) Les propostes de convenis i acords de col.laboració entre 
l’Administració competent i les institucions o els organismes pú-
blics i privats que millorin la qualitat de l’ensenyament en l’àmbit 
del municipi.

b) Les actuacions i les disposicions municipals amb incidència en 
el funcionament dels centres docents i serveis educatius comple-
mentaris organitzats per l’ Ajuntament o entitats.

c) Totes les actuacions que puguin afavorir l’ocupació real de les 
places escolars, la millora del rendiment educatiu i l’obligatorietat 
de l’ensenyament. 

d) El foment de totes aquelles activitats que tendeixin a millorar 
la qualitat de l’ensenyament, en la renovació pedagògica i en el 
marc d’escola catalana activa, democràtica, científica, crítica, lliu-
re i no discriminatòria adaptant les programacions al medi en el 
qual s’inscriu.

e) Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes 
del municipi

f) Sensibilitzar entitats, ciutadans i ciutadanes sobre la importància 
de la participació dels sectors dels treballadors de l’ensenyament, 
les famílies i els alumnes en procés educatiu així com  la gestió 
dels centres.

g) Fomentar l’a l’associacionisme entre persones que realitzin acti-
vitats relacionades amb l’educació

h) Fomentar la comunicació i la col.laboració entre les associacions 
educatives i altres entitats que treballin en temes d’educació.

i) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en dife-
rents actuacions en el camp educatiu del Municipi:

 k.1 Propostes d’activitats culturals i educatives destinades als 
alumnes

 k.2 Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats, etc so-
bre temes pedagògics i actualització del professorat.

 k.3. Propostes d’accions compensatòries per corregir les des-
igualtats provinents del context econòmic, social i cultural de 
l’alumnat, així com de la dispersió geogràfica característica del 
municipi.

 k.4 Proposta de mesures per afavorir la integració a l’escola i a la 
societat dels alumnes amb necessitats educatives especials

 k.5 Proposta d’accions pel tractament en l’àmbit educatiu de te-
mes com el rendiment escolar, l’absentisme, la discriminació etc.
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 k.6 Proposta d’accions encaminades al foment dels principis de 
l’ Educació intercultural de manera transversal en tots els àmbits 
educatius del municipi.

 k.7 El foment de totes aquelles activitats que tendeixen a eradicar 
l’analfabetisme i millorar l’educació de base i permanent dels jo-
ves i adults de la vila.

j) La discussió dels problemes que afectin la comunitat educativa 
en general durant el curs acadèmic

k) Els foments de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat 
educativa, especialment pel què fa a l’adaptació de la programa-
ció al medi

l) Vetllar per l’establiment de prioritats per a l’emplaçament i cons-
trucció docents dins el municipi, l’establiment de prioritats de 
renovació, vigilància i manteniment dels centres escolars públics 
de la vila. 

A més, i a part de la naturalesa pròpiament consultiva, els Consells 
poden també formular propostes i suggeriments sobre les matèries 
educatives en general i per tot allò que afecti als edificis i instal.
lacions docents. 

TÍTOL 5: DISPOSICIÓ FINAL

Article 9.- 
Aquest Reglament entrarà en funcionament en el termini de 15 dies 
hàbils a partir de la seva publicació completa al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i regirà de forma indefinida fins a la seva 
derogació o modificació.

Contra l’esmentat acord, que és definitiu i posa fi a la via adminis-
trativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant de 
la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en un termini de dos mesos comptats des del dia se-
güent al de la seva publicació, sens perjudici de què es pugui inter-
posar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Maçanet de la Selva, 7 de juny de 2016 

Antoni Guinó Bou 
Alcalde 


