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ANUNCI
Aprovat definitivament el Reglament d’organització i funcionament del Consell escolar
municipal, es fa públic el seu text íntegre, als efectes del que determina el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny.

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL D’AMPOSTA
Article 1: Marc legal de referència.
1. De conformitat amb la Llei 25/1985, de 10 de desembre, reguladora dels Consell
escolars, desenvolupada per Decret 404/1987, de 22 de desembre, que regula les bases
general d’organització i funcionament dels Consell escolars municipals, es crea el Consell
escolar municipal d’Amposta.
2. L’àmbit territorial del Consell esmentat és el municipi d’Amposta.
Article 2: Objectius.
El Consell escolar municipal és l’organisme de consulta i participació de la totalitat dels
sector afectats en qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari en
l’àmbit del municipi d’Amposta.
Article 3: Composició.
1. El Consell escolar municipal restarà integrat pels membres següents:
- President: L’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta o persona en la qui delegui.
- Vocals: seran un total de 33, distribuïts en la forma següent:
6 representants de l’Ajuntament d’Amposta.
6 membres del sector pares d’alumnes.
6 membres del sector alumnes.
6 membres del sector metres i professors.
3 membres de sector personal d’administració i serveis.
6 membres de sector directors i titulars de centres.
- Secretari: les funcions de Secretari del Consell escolar municipal seran efectuades per
un funcionari municipal o be per la persona que designi el propi Consell. El Secretari
assistirà a les sessions del Consell, essent responsable d’estendre i custodiar les actes i
al documentació del Consell.
A més a més podran assistir a les sessions del Consell escolar municipal, amb veu i però
sense vot, 1 representant de la Llar d’infants municipal, l’Escola municipal d’art, l’Escola
d’educació especial “Centre de l’Àngel”, l’Escola d’adults, l’Escola de música de “La Unió
Filharmònica”, l’Escola de música de “La Lira Ampostina”, el Centre de recursos pedagògics i
el Moviment de Renovació Pedagògica de les Terres de l’Ebre.
2. El Consell escolar podrà sol·licitar l’assistència, amb veu i sense vot, a les seves sessions
de tècnics de l’àrea d’ensenyament o d’altres àrees d’actuació municipal relacionades en
l’ensenyament, així com d’altres persones, les opinions i coneixements de les quals puguin
ser considerats d’importància.
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Article 4: Elecció dels membres.
1. Els vocals representants de l’Ajuntament seran designats pel Ple de l’Ajuntament.
2. Els vocals dels sectors pares d’alumnes, alumnes, professors i mestres i personal
d’administració i serveis seran escollits, d’entre ells mateixos, pels membres del sector que
formin part dels Consells escolars dels centres escolars del municipi.
3. Els vocals de sector directors i titulars de centres, tant públics com privats, seran
escolliran d’entre ells mateixos.
4. Els representants dels centres i entitats que assistiran amb veu i sense vot a les sessions
del Consell escolar municipal seran designats directament per cada centre o entitat.
Article 5: Duració del càrrec.
La duració del càrrec de membre del Consell escolar municipal serà la següent:
a) Els representats de l’Ajuntament es renovaran cada cop que es constitueixi
l’Ajuntament com a conseqüència de la realització d’Eleccions locals.
b) La resta de membres del Consell escolar municipal són escollits per a un període de
dos cursos escolars, i es renovaran per meitat en cada sector al final de cada curs. En el
cas del sector del personal d’administració i serveis el primer curs se’n renovarà un
membre i el segon els altres dos.
c) Els representants de centres i entitats podran ser renovats per a cada curs escolar.
Article 6: Funcions.
1. El caràcter d’organisme participatiu de la comunitat educativa local en la programació de
l’ensenyament no universitari es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del Consell
escolar municipal: assessoraments, consulta, proposta i informació sobre els assumptes
següents.
a) Convenis i acords de col·laboració amb el departament d’Ensenyament i les institucions
i organismes educatius que afectin l’ensenyament dintre de l’àmbit del municipi.
b) Actuacions per a millorar la qualitat pedagògica dels serveis educatius complementaris
o extra escolars.
c) Determinació específica de les places escolars que s’han de crear, transformar o
suprimir, així com la distribució equitativa de les demandes d’escolarització, per tal de
fer factible, d’una banda l’obligatorietat de l’ensenyament i de l’altra, l’accés de tots els
ciutadans a nivells educatius que els permetin la seva realització personal i social.
d) Desenvolupament d’accions compensadores per corregir les desigualtats derivades del
context econòmic, social i culturals dels alumnes.
e) Les actuacions i normes municipals que afectin els serveis educatius complementaris i
extra escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
f) La determinació de les normes d’ús dels equipaments escolars en horari no lectiu, per
tal d’aconseguir un màxim rendiment i facilitat l’obertura de l’escola al seu entorn.
g) Les prioritats en els programes i actuacions municipals que afectin les competències
obligatòries de l’Ajuntament en el camp de l’ensenyament no universitari.
h) El foment d’activitats adreçades a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa
a l’adaptació de la programació al medi, amb l’objectiu d’afavorir el rendiment educatiu.
2. El Consell escolar municipal podrà demanar informació a l’Administració educativa o a
l’Administració local sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d’actuació.
3. El Consell escolar municipal en exercici de la seva funció assessora pot elevar informes i
propostes davant l’Administració corresponent, sobre assumptes de la seva competència, i
en especial, en tot allò que faci referència a aspectes qualitatius del sistema educatiu.
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4. El Consell escolar municipal avaluarà i farà el seguiment, si s’escau, d’aquelles actuacions
sobre els que s’hagi pronunciat i també sobre aquells programes educatius establerts
mitjançant conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament d’Amposta.
Article 7: Funcionament.
El Consell escolar municipal pel que respecta al seu funcionament es regirà per les
disposicions del Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte el
funcionament dels òrgans col·legiats.
Article 8: Reglament de règim intern.
El Consell escolar, podrà dotar-se d’un Reglament de règim intern, elaborat i aprovat pel
Consell plenari. Aquest Reglament inclourà, obligatòriament:
a) Règim de sessions del Consell plenari, preveient l’existència de reunions ordinàries, al
menys una cada trimestre i a l’inici i acabament del curs escolar.
b) Estructuració operativa del Consell, considerant els òrgans obligatoris següents:
Consell plenari i Comissió permanent; i la possibilitat d’establir òrgans complementaris,
com ara comissions de treball i altres. En tot cas s’ha d’establir que en la Comissió
permanent existeixi representació de tots els sectors.
c) Supòsits en que el Consell escolar podrà sol·licitar l’assistència a les seves sessions de
persones amb coneixements sobre els assumptes a tractar.
d) Pla d’actuació respecte la realització de convocatòries, així com de publicació d’estudis,
acords i informes.
Article 9. Memòria d’actuació.
El Consell escolar municipal elaborarà una memòria d’actuació al final de cada curs escolar.
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